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Preâmbulo  

O presente regulamento em consonância com PPC do Curso tem por objetivo 

delimitar atividades e aspectos relativos ao desenvolvimento do trabalho de conclusão de 

curso (TCC) de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, Regional 

Jataí, por meio do estabelecimento de um conjunto de regras a serem seguidas pelos 

orientadores (docentes) e orientandos (discentes) do curso. Em atendimento às Diretrizes 

Curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem, que torna obrigatória a elaboração 

de um trabalho sob orientação docente para a conclusão do curso de graduação, o aluno 

do curso de enfermagem da UFG, Regional Jataí, desenvolverá um Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), em disciplinas específicas denominadas: Trabalho de 

Conclusão de Curso I, no 8º período e Trabalho de Conclusão de Curso II, no 10º período.  

I CONCEITO E OBJETIVOS DO TCC 

 Art.1º. O trabalho de conclusão de curso consiste no desenvolvimento de um 

trabalho de pesquisa de cunho teórico-prático, que expressa o conhecimento de um 

assunto escolhido, emanado e relacionado às áreas temáticas do curso de graduação em 

enfermagem para a conclusão do mesmo. É realizado sob coordenação de um orientador, 

Ao final do trabalho é necessário a apresentação escrita (Artigo Científico) e oral ( defesa 

pública), como requisito parcial à obtenção do titulo de enfermeiro. 

  O desenvolvimento do TCC propicia a aplicação de conhecimentos e habilidades 

adquiridos no intuito de qualificar e transformar a profissão, por meio de propostas para a 

solução de problemas observados. Conduz à utilização do pensamento crítico, reflexivo e 

criativo do acadêmico, bem como contribui para a produção de conhecimento à sua 

profissão e à iniciação científica. 

II NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO TCC 

Art. 2º. O TCC iniciará na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, no 8º 

período do curso de enfermagem, na qual deverá ser produzido um projeto de pesquisa 

que norteará o estudo a ser desenvolvido. 

Art. 3º. O TCC deverá ser concluído durante a disciplina de Trabalho de Conclusão 

de Curso II, no 10º período do curso de enfermagem.  

Art. 4º. O TCC poderá ser desenvolvido, preferencialmente individualmente de 

acordo com a disponibilidade de docentes orientadores.  

Art. 5º. Para elaboração do projeto de pesquisa e desenvolvimento deste, os 

alunos, deverão ter um orientador docente do curso de enfermagem, podendo ter um co-
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orientador, professor vinculado ao quadro de professores da UFG ou de outras 

Instituições de Ensino Superior. 

Art. 6º. O tema do estudo poderá ser de escolha dos alunos, desde que o assunto 

seja cientificamente relevante e aceito pelo professor orientador do TCC, respeitando as 

linhas de pesquisa dos docentes. 

Art. 7º. O fluxograma a ser seguido para cadastro e aprovação de projetos de 

pesquisa deve ser aquele indicado pela Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Regional Jataí/UFG - Orientações para cadastro, aprovação e renovação de Projetos de 

Pesquisa. 

Art. 8°. Se o estudo envolver seres humanos ou animais como sujeitos, o projeto de 

pesquisa deverá, obrigatoriamente, atender a legislação vigente, resolução CONEP e ser 

cadastrado na Plataforma Brasil. 

Art. 9°. O orientador do TCC I e TCC II deverá ser enfermeiro, vinculado ao corpo 

docente do curso de enfermagem da UFG da Regional Jataí.  

Art. 10º. A avaliação final do TCC I será composta pela nota do projeto (avaliado 

pelo docente da disciplina TCC I) somada com a nota de uma banca examinadora da 

apresentação em forma de pôster do projeto de pesquisa no Seminário de Pesquisa do 

Curso de Enfermagem.  

Art. 11º. O relatório final em TCCII deverá ser redigido em formato de artigo 

científico com até 25 laudas, e deverá obedecer às normas técnicas e científicas exigidas 

para publicação, sendo pré-condição para certificação. Ainda, deverá ser entregue ao 

docente da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, impresso, em quatro vias, 

pelo menos com 15 dias de antecedência da data de apresentação. A apresentação 

(defesa do trabalho) acontecerá no Seminário de Pesquisa do Curso de Enfermagem. A 

avaliação final de TCC II deverá ser realizada por banca examinadora formada por, no 

mínimo, três professores. A presidência da banca deverá ser composta pelo professor 

orientador. 

Art. 12°. A composição da banca examinadora será decidida pelo aluno e 

orientador. A organização do Seminário de Pesquisa será responsabilidade do 

Coordenador do Núcleo de TCC do Curso de Enfermagem com a cooperação do 

professores do Curso de Enfermagem. 

Art. 13°. A avaliação final do TCC II Será a somatória da nota da disciplina atribuída 

pelo docente somada com a nota da produção do artigo científico, sua apresentação e 
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defesa pública, que serão atribuídas pela banca examinadora no Seminário de Pesquisa 

do Curso de Enfermagem. 

- as notas de TCC I e TCC II deverão ter igual peso para o professor da disciplina e 

banca examinadora. 

-Serão aprovados no TCC I e TCC II os alunos que obtiverem média final igual ou 

superior a 6,0 (seis). 

- caso o aluno não atenda aos requisitos mínimos para submeter o seu trabalho a 

banca, o professor orientador deverá comunicar previamente ao professor da disciplina. 

III ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DO TCC 

 O núcleo de TCC é dirigido por um Coordenador, responsável pelos trabalhos e 

pesquisas. 

 Art. 14°. Ao Coordenador do TCC compete: 

 I - elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas ao 

trabalho de conclusão de curso, em especial o cronograma das defesas; Organizar 

juntamente com os professores do curso o Seminário de Pesquisa. 

 II - atender aos alunos matriculados nas disciplinas de Trabalho de conclusão de 

curso I e II; 

 III - convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores orientadores e 

alunos matriculados na disciplina do TCC; 

 IV – apresentar o quadro de professores orientadores para livre escolha dos 

alunos, desde que com a anuência dos respectivos professores; 

V - tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento deste regulamento; 

IV - DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

 Art. 15°. O trabalho de conclusão de curso é desenvolvido sob a orientação de um 

professor enfermeiro do curso de graduação em enfermagem da UFG, Regional Jataí 

 Art. 16°. Cabe ao aluno escolher o professor orientador devendo, para esse efeito, 

realizar o convite e solicitar registro por escrito de sua concordância, por meio do 

preenchimento da carta de aceite de orientação pelo orientador e pelo orientando 

(Apêndice I), levando em consideração os prazos estabelecidos no plano de ensino para 

a entrega do TCC;  

 § 1°. Ao assinar a carta de aceite de orientação do TCC, o professor está de 

acordo em realizar a orientação; 
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 § 2°. Pode o aluno contar com a colaboração de um co-orientador, desde que 

obtenha a aprovação de seu Orientador; 

 § 3°. O nome do co-orientador deve constar nos documentos entregues pelo aluno 

referentes ao TCC; 

 Art. 17°. Na situação em que o aluno não encontre nenhum professor que se 

disponha a assumir a sua orientação, deve procurar o Coordenador de TCC a fim de 

buscar esclarecimentos sobre os fatores impeditivos, para que a situação seja 

solucionada, neste caso o coordenador deverá levar o caso para discussão no colegiado 

do curso; 

 Art. 18°. Em caso de necessidade de substituição de orientador, esta só será 

permitida quando outro docente assumir formalmente a orientação (alteração do nome do 

orientador na carta de aceite de orientação), mediante consentimento expresso do 

professor substituído. Nesse caso, a responsabilidade do encontro de novo orientador 

será por parte do aluno. 

Parágrafo único. É da competência do coordenador do TCC a solução de casos 

especiais, podendo, se entender necessário, encaminhá-los para análise do colegiado do 

curso. 

 Art. 19. O professor orientador têm os seguintes deveres: 

  I - frequentar as reuniões convocadas pelo coordenador do TCC; 

  II - atender seus alunos orientandos; 

  III – preencher, semestralmente, as fichas de registro de encontros de 

orientação (Apêndice II) e avaliações devidamente assinadas, as quais serão entregues 

semestralmente pelos alunos;  

  IV - analisar os relatórios parciais do TCC que lhes forem entregues pelos 

seus orientandos; 

  V - participar das bancas de defesas dos TCC de seus orientandos e para as 

quais for convidado; 

  VI - assinar, juntamente com os demais membros das Bancas 

Examinadoras, os documentos relativos à avaliação do TCC e as atas finais das sessões 

de defesa; 

  VII - requerer ao Coordenador do TCC a inclusão dos trabalhos de 

conclusão de curso de seus orientandos na pauta semestral de defesas, em data pré-

estabelecida;  

  VIII - cumprir e fazer cumprir este regulamento; 
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 Art. 20. A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do aluno, o 

que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente, dentro das 

normas definidas neste regulamento, as atribuições decorrentes da sua atividade de 

orientação. 

 Parágrafo único: caso não haja cumprimento do disposto neste regulamento, por 

parte do aluno, o professor orientador pode tomar as medidas cabíveis quanto a 

reprovação do mesmo, comprovado mediante documentos que serão emitidos pelo 

orientador no decorrer da atividade de orientação. Os casos serão encaminhados para o 

colegiado do curso. 

V - DOS ALUNOS 

Art. 21. Considera-se aluno em fase de realização de trabalho de conclusão do 

curso, aquele regularmente matriculado nas disciplinas de orientação de TCC I e II, 

pertencentes ao currículo do curso de enfermagem, conforme disposição na matriz 

curricular, respeitando os critérios de pré-requisito e co-requisito definidas. 

 Art. 22. O aluno em fase de realização do TCC tem os seguintes deveres 

específicos: 

  I – Frequentar as disciplinas referentes ao TCC; 

II- Frequentar as reuniões agendadas com o coordenador e/ ou seu 

orientador; 

  III - Manter contato periodicamente com o seu professor orientador para 

discussão e aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas nos 

encontros presenciais agendados.  

  IV - cumprir o calendário divulgado pelo plano de ensino para entrega e 

apresentação parcial e final do projeto, relatórios parciais e versão final do TCC. Estes 

documentos terão que constar a assinatura do Orientador. 

  V – Entregar ao docente da disciplina todas as atividades referentes a 

construção do projeto e do artigo científico de acordo com as data pré estabelecidas no 

plano das disciplinas de TCC I e TCCII 

  VI - elaborar a versão final do seu TCC, de acordo com normas para 

apresentação escrita, estipuladas pelo curso de Enfermagem e perante instruções de seu 

orientador. Seguindo a normatização da ABNT. 

                   VII – Entregar ao docente de TCC I uma versão do projeto de pesquisa e 

apresentar em forma de pôster seu projeto no Seminário de pesquisa do Curso de 

Enfermagem. 
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  IX - entregar ao Coordenador do TCC II, ao findar da disciplina de orientação 

de TCC II, 4 (quatro) cópias da versão final do TCC, que serão enviadas aos membros da 

banca de defesa para leitura e análise; 

  X – comparecer, em dia, hora e local determinados, para apresentar e 

defender o TCC; Apresentação do Pôster ( TCC I) , defesa do Artigo científico ( TCCII) 

  XI - cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

VI - DO PROJETO DE TCC 

Art. 23. O aluno deve elaborar seu projeto de TCC de acordo com as normas 

estabelecidas neste regulamento e conforme as recomendações do seu professor 

orientador. Seguindo a normatização da ABNT. 

Art. 24. Após o inicio da disciplina de orientação de TCC I, a carta de aceite de 

orientação deverá ser entregue ao docente de TCC I em 2 vias assinadas pelo orientador 

e co-orientador (se houver) responsável (is), no prazo estabelecido pelo professor da 

disciplina.  

Art. 25. Aprovado o projeto de TCC pelo orientador, a mudança de tema só é 

permitida mediante a elaboração de um novo projeto com a anuência do professor 

orientador. 

Parágrafo único. O aluno deverá entregar ao docente de TCC I, ao findar da 

disciplina de orientação de TCC I, 1 (uma) cópia da versão final do projeto e providenciar 

confecção do pôster  para apresentação pública na Semana Científica de Enfermagem. 

VII – DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 Art. 26. A escrita do TCC deve ser elaborada considerando-se o seguimento dos 

critérios (normatizações) estabelecidos pela ABNT e neste presente regulamento. 

DA APRESENTAÇÃO DO TCC I 

           Parágrafo Único: O TCCI deverá ser apresentado em forma de pôster no 

Seminário de Pesquisa do Curso de Enfermagem com as seguintes normas:    

VIII- ELABORAÇÃO DO PÔSTER PARA APRESENTAÇÃO DE TCC I: 

O pôster é um meio de comunicação visual. É uma fonte de informação do trabalho 

realizado, complementada por sua apresentação oral. Nele devem constar as informações 

do seu trabalho.  

Tamanho recomendado para o pôster: 

Largura -90 cm 

Altura - 120 cm. 

É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para pendurar. 
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O texto deve ser visível a uma distância de um metro, aproximadamente. 

Organização do conteúdo do pôster: 

1.Titulo: Idêntico ao Título do Projeto de Pesquisa: 

2. Nomes dos autores: 1° Nome: Orientando; 2° Orientador. 

Abaixo dos nomes deve-se colocar a instituição dos autores, cidade e estado e 

endereço eletrônico. No rodapé identificar os autores, formação, instituição, local de 

trabalho e contato eletrônico. 

3.Órgãos de fomento (caso existam): os respectivos símbolos podem ser exibidos 

nos cantos superiores e inferiores, direito e esquerdo do pôster 

4.Dados da pesquisa: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, resultados 

(parciais) e considerações, referências bibliográficas ( segundo normas da ABNT)  

Descrição do projeto deve ser sucinta do tema: priorizar figuras, fotos, tabelas e 

gráficos.  

O pôster deve ser apresentado pelos autores do Projeto de Pesquisa, para uma 

banca formada por três professores do Curso de Enfermagem, da UFG ou de outras 

instituições. Esta banca avaliará o pôster e a apresentação do mesmo, sendo esta nota, a 

segunda nota da disciplina de TCC I. 

VIII - DAS BANCAS EXAMINADORAS 

 Art. 27. O TCC II será defendido pelo aluno perante banca examinadora composta 

pelo Professor Orientador, que a preside, e por outros 2 (dois) membros  convidados.  

 § 1º. Podem fazer parte da banca examinadora os professores do curso de 

Enfermagem da UFG, bem como um professor da UFG ou um membro externo à 

comunidade acadêmica; 

  Art. 29. A banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com todos os 

membros presentes, no horário e data estipulados previamente para a defesa; 

§ 1º. Não comparecendo algum dos professores designados para comporem a 

banca examinadora, este deverá justificar sua ausência por escrito, e se possível com 

antecedência, ao orientador; que tomará as devidas providências. 

 § 2º. Não havendo o comparecimento de algum dos membros da banca, o 

professor da disciplina deverá participar da composição da mesma. 

IX - DA DEFESA DO TCC II 

Art. 29. As sessões de defesa dos TCC são públicas; 
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 Parágrafo único. Não é permitido aos membros das bancas examinadoras 

tornarem públicos os conteúdos e avaliações do TCC antes de sua defesa, exceto ao 

orientador; 

 Art. 30. Ao término da data limite para a entrega das cópias do TCC, o  

Coordenador do TCC junto com o professor da disciplina deverão divulgar a composição 

das bancas examinadoras, os horários e as salas destinados às suas defesas. 

 Art. 31. Na defesa, o aluno terá até 20 (vinte) minutos para apresentar seu trabalho 

e cada componente da banca examinadora até 10 (dez) minutos para fazer sua arguição, 

dispondo ainda o discente de outros 10 (dez) minutos para responder aos examinadores. 

Art. 32. A atribuição das notas dá-se após o término do semestre, obedecendo-se 

ao sistema de notas individuais por examinador, levando em consideração o texto escrito 

para a elaboração do relatório final, a sua exposição oral e a defesa na arguição pela 

banca examinadora. 

§ 1º. Utiliza-se para a atribuição das notas, ficha de avaliação individual (Apêndice 

IV), nas quais o professor orientador e membros da banca apõem suas notas para cada 

item que compõem a ficha, cada qual com um peso (nota) estipulado.  

 § 2°. A média final obtida pelo aluno é a média aritmética das notas finais dos três 

membros da banca somada a nota do professor da disciplina;  

 § 3°. Para a sua aprovação, o aluno deve obter nota igual ou superior a 6,0 (seis) 

na média das notas individuais atribuídas pelos membros da banca examinadora 

somadas a nota do professor da disciplina. É recomendado o envio do trabalho final  para 

publicação em revistas científicas. O comprovante de envio deverá ser entregue ao 

docente de TCC II que atribuirá 2,0 da nota da disciplina TCCII de acordo com o plano de 

ensino que será apresentado aos discentes. 

            § 4º. Será obrigatória a entrega de um CD contendo a versão final, após correções 

sugeridas pela banca do TCC, juntamente com uma copia impressa após a defesa, com 

encadernação. 

 Art. 33. Caso o aluno não atinja a média de 6,0 (seis) pontos após a defesa oral de 

seu TCC e avaliação dos membros da banca, deverá reformular as questões sugeridas 

pela banca examinadora de seu TCC; 

 § 1°. O novo prazo para entrega das 3 (três) versões com correções à banca 

deverá ocorrer num prazo máximo de 15 (quinze dias) corridos após a defesa do TCC.  
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 § 2°. Entregues as novas cópias corrigidas do TCC pelo aluno, reúne-se 

novamente a banca examinadora para proceder a nova avaliação e apresentação, num 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos da data de entrega.  

           § 3º. O aluno estará reprovado na disciplina de orientação de TCC II nos seguintes 

casos: 

                   - não cumprimento do § 1° do Art. 33 desse regulamento; 

                   - nota inferior a 6,0 (seis) após segunda (última) avaliação da banca 

examinadora; 

                   - ausência de entrega do TCC nos prazos previamente estipulados; 

                   - ausentar-se, sem motivo justificado pelo regulamento da legislação em vigor, 

no local, data e horário estipulados para defesa oral do TCC; 

 Art. 34. Havendo reprovação na disciplina de TCC II, fica a critério do aluno e 

professor orientador continuar ou não com a orientação e o tema de TCC no semestre 

seguinte; 

 Parágrafo único. Optando por mudança de tema, deve o aluno reiniciar todo o 

processo para elaboração do TCC, desde a elaboração do projeto de pesquisa, optando 

pela mudança ou não de orientador, conforme consta no Art. 21 desse regulamento; 

X - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

           Art. 35. O presente regulamento revisado – após discussão e aprovação grupal 

pelos professores e coordenação do curso de enfermagem da UFG - entra em vigor a 

partir do dia 10 de março de 2014. 

Parágrafo único. Quaisquer casos relacionados a este regulamento, bem como, 

aqueles que são omissos, serão resolvidos pela Coordenação do curso, que convocará o 

colegiado de curso para tal decisão, em consonância com as normas da Universidade 

Federal de Goiás e as disposições legais vigentes. 
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APÊNDICE I 

 

               CURSO DE ENFERMAGEM 

 

TERMO DE ACEITE PARA ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE       

CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Eu, ________________________________________________ na condição de 

Orientador (a) declaro aceitar o(a) discente 

_________________________________________________, regularmente matriculado 

(a) no Curso de Enfermagem, para orientá-lo na elaboração do seu trabalho de conclusão 

de curso, cujo tema é: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Jataí, _____ de ____________________de 201_____. 
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____________________________                              ____________________________ 

         Assinatura do Acadêmico                                          Assinatura do Orientador(a) 
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APÊNDICE II - CURSO DE ENFERMAGEM 

 

Fichas de registro de encontros de orientação 

 

ACADÊMICO (A):_______________________________________________________________ 

ORIENTADOR (A): __________________________________________________ 

TÍTULO DO PROJETO/TCC:___________________________________________ 

 

 

DATA/

HORA 

 

OBSERVAÇÕES SOBRE A ORIENTAÇÃO 

AGENDA  

ASSINATURA 

ORIENTADOR 

 

ASSINATURA 

ACADÊMICO 

PRÓXIMO 

ENCONTRO 
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APÊNDICE III - NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO CURSO DE ENFERMAGEM UFG, 

REGIONAL JATAÍ 
         
Formatação do Artigo Científico que será apresentado em TCC II: 

 

A fim de facilitar a elaboração do relatório da pesquisa realizada exigido pela 

disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso II”, seguirá as normas da ABNT. 

Assim,  os relatórios de pesquisa( formato de artigo científico). O texto devera ter 

até 25 laudas, incluindo resumo e lista de referências, contendo as seguintes orientações 

de formatação e estrutura do texto: 

Parágrafo Único: A composição da nota de TCC II será: N1 = Nota do Artigo 

Científico ( avaliada pelo docente da disciplina de TCC II (0-8,0) e (0-2,0) comprovante do 

envio do artigo para uma revista científica ( entregue ao docente da disciplina em data a 

ser definida pelo docente em plano de ensino), 10 dias antes da defesa final do TCC II.N2 

= Nota da banca examinadora na defesa do TCC . N1+N2/2. 

1. FORMATAÇÃO 
O texto deve ser digitado em papel tamanho A4, com espaçamento 1,5 entre linhas 

em todo o texto, todas as margens de 2,5 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

parágrafos alinhados em 1,0 cm. 

2. ESTRUTURA DO TEXTO 
 
- Título: em negrito, letras maiúsculas, máximo de 15 palavras, em português (inglês e/ou 

espanhol, opcional). Não utilizar abreviações. 

- Autores: nomes completos, sem abreviações, numerados, com formação universitária, 

titulação e instituição de origem. Ordem dos autores: estudante (s), orientador (a), co 

orientador (a). 

- Resumo: O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho, 

ressaltando os objetivos, métodos empregados, resultados e conclusões. Deve ser 

precedido da referência e elaborado de acordo com a NBR-6028. Usar preferencialmente 

a terceira pessoa do singular. O resumo deve ser redigido em parágrafo único, seguido, 

logo abaixo, das palavras representativas do conteúdo do trabalho (palavras-chave ou 

descritores). Evitar utilização de citações, abreviaturas e equações. Redigido em 

português (se em outros idiomas, apresentar inglês e espanhol, nesta sequência), 

espaçamento simples, ate 200 palavras; 
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Abstract: Deve ser elaborado com as mesmas características da língua portuguesa. Deve 

ser redigido em inglês (Abstract) com a complementação do título em inglês. 

- Descritores: de 3 a 5 abaixo de cada resumo e em seus respectivos idiomas, utilizar 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde 

(http://decs.bvs.br) 

- Introdução: texto breve, com definição clara do problema, justificativa, objetivos, ao 

final. Parte do texto, que apresenta o assunto a ser tratado, seus objetivos e finalidades, 

informando métodos empregados, delimitação precisa da pesquisa em relação ao campo 

de conhecimento, períodos abrangidos e outros elementos necessários para situar o tema 

do trabalho no estado atual do conhecimento. 

- Revisão de Literatura: É o levantamento selecionado da literatura correspondente ao 

assunto já publicado na área e que serve de base para a investigação do trabalho 

proposto. Deve-se referir, sempre que possível, somente aos assuntos que tenham 

relação direta e específica com o trabalho, ou seja, incluir apenas as referências que 

realmente forem importantes para o trabalho. 

- Método: conter minimamente e de forma clara o tipo de estudo, local e período de 

realização do estudo, população/amostra, fonte de dados, delineamento da pesquisa, 

procedimentos para a análise de dados, número de protocolo de aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa e informação de atendimento aos princípios éticos exigidos; 

- Resultados: apresentação clara e objetiva dos dados encontrados, sem interpretações 

ou comentários, evitando repetição de informações entre texto e tabelas e/ou figuras; 

- Discussão: restringir-se aos dados apresentados, discorrendo concordâncias e 

divergências com outros estudos publicados, enfatizar achados novos e relevantes. Trata-

se da reflexão e posicionamento do(s) estudante(s) a partir dos seus resultados e dos 

autores estudados. Deve ter redação livre e recomenda-se abranger os seguintes 

aspectos: 

- Justificar a importância do trabalho no contexto da área. 

- Relacionar as causas, os efeitos e os princípios básicos e generalizações. 

- Elucidar exceções, contradições, modificações, teorias e princípios relativos ao trabalho 

em questão. 

- Estabelecer o confronto com as informações dos autores estudados. 

- Indicar as aplicações teóricas ou práticas dos resultados obtidos, assim como suas 

limitações. 



 

21 

 

- Conclusão: corresponder aos objetivos ou hipóteses do estudo, com fundamentação 

nas evidências encontradas, apresentando limitações e lacunas identificadas, se for o 

caso, bem como sugestões de novos estudos que abordem a temática. 

 
3. ORIENTAÇÕES DIVERSAS 
 
- Referências: Relação das obras consultadas e citadas no texto, exceto as que tenham 

sido apresentadas em notas de rodapé de maneira que permita a identificação individual 

dos documentos. Apresentar as referências no texto e na lista ao final, conforme as 

normas da ABNT ( recentes ) 

- Ilustrações: no máximo cinco (tabelas ou figuras), devem estar centralizadas, sem 

recuo e conter uma lauda. 

- Anexos: Texto ou documento não elaborado pelo autor(es), que serve de 

fundamentação, comprovação e ilustração. Exemplo: Aprovação do CEP 

- Apêndices: Texto ou documento elaborado pelo autor(es), a fim de complementar sua 

argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Os apêndices devem ser 

identificados por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de travessão e o respectivo 

título. A paginação deve ser contínua, dando seguimento ao texto principal. Incluir 

instrumento de coleta de dados utilizado, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para estes itens não serão consideradas as 25 laudas destinadas ao texto.  

- Paginação: canto superior direito com início na primeira pagina 

 
4 INSTRUÇÕES GERAIS DE APRESENTAÇÃO 
 
4.1 REDAÇÃO 

Deve ser dada atenção especial à redação para que o conteúdo seja compreendido 

pelos leitores. Para tanto, é necessário que seja objetiva, clara e concisa, evitando-se 

frases introdutórias desnecessárias, prolixidade, repetições e descrições supérfluas. A 

linguagem e a terminologia devem ser corretas, precisas e coerentes quanto ao tempo 

verbal adotado e uso do vocabulário técnico padronizado, evitando-se neologismos e 

estrangeirismos.  

4.2 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES 

Para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, deve-se adotar a 

numeração progressiva para as seções do texto. Os títulos das seções primárias, por 

serem as principais divisões, devem iniciar em folha distinta. São destacadas 

gradativamente e de maneira uniforme ao longo do texto, utilizando-se do recurso 
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tipográficos negrito, caixa alta e espaçamento de 1 ponto para os caracteres (conforme 

NBR-6024-2012), devendo figurar de forma idêntica no sumário. O indicativo numérico de 

uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de 

caractere. Os títulos sem indicativo numérico – errata, lista de ilustrações, lista de 

abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumo, abstract, sumário, referências, glossário, 

apêndice(s), anexo(s) e índice(s) – devem ser centralizados. 

São adotados os seguintes destaques para numeração progressiva: 

a) seção primária: caixa alta e negrito; 

b) seção secundária: caixa alta sem negrito; 

c) seção terciária: caixa baixa com negrito; 

d) seção quaternária: caixa baixa sem negrito; 

4.3 SIGLAS  

Reunião das letras iniciais dos vocábulos fundamentais de uma denominação ou 

título. Quando aparece pela primeira vez no texto, a forma completa do nome precede a 

sigla, colocada entre parênteses. 

Exemplo: Universidade Federal de Goiás (UFG) 

4.4 EQUAÇÕES E FÓRMULAS  

Aparecem destacadas no texto, de modo a facilitar sua leitura. Na sequência 

normal do texto é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos 

(expoentes, índices e outros). Quando destacadas do parágrafo são centralizadas e, se 

necessário, deve-se numerá-las. Quando fragmentadas em mais de uma linha por falta de 

espaço, devem ser interrompidas antes do sinal de igualdade ou depois dos sinais de 

adição, subtração, multiplicação e divisão. 

4.5 TABELAS 

Tabelas são conjuntos de dados estatísticos dispostos em uma determinada ordem 

de classificação, que expressam as variações de um fenômeno, cuja finalidade básica é 

resumir ou sintetizar dados: 

- Toda tabela deve ter significado próprio, dispensando consultas ao texto e estar o mais 

próximo possível do trecho a que se refere; 

- O título deve ser precedido pela palavra tabela (apenas com a inicial T maiúscula), seu 

número de ordem em algarismos arábicos e um hífen; 

- As tabelas devem ser numeradas sequencialmente na ordem em que forem citadas no 

texto; 
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- Quando a tabela pertencer a um capítulo, a numeração deve seguir a ordem precedida 

no número do capítulo.  

Exemplo: 

Capítulo 3 

Tabela 3.1 -  

- A tabela deve ser colocada preferencialmente em posição vertical, facilitando a leitura 

dos dados. Caso não haja espaço suficiente, deve ser colocada em posição horizontal 

com o título voltado para a margem esquerda da folha; 

- Quando houver necessidade, a tabela pode ser continuada na página seguinte. Nesse 

caso, o final da primeira página não será delimitado por traço horizontal na parte inferior e 

o cabeçalho será repetido na página seguinte. Cada página deverá ter uma das seguintes 

indicações: continua para a primeira, conclusão para a última e continuação para as 

demais; 

- As colunas não devem ser delimitadas por traços verticais e os traços horizontais 

superior e inferior ao cabeçalho devem ser mais fortes; 

- As fontes consultadas para a construção da tabela e outras notas devem ser colocadas 

após o traço inferior. 

4.6 NOTAS DE RODAPÉ  

As notas são observações ou esclarecimentos cujas inclusões no texto 

prejudicariam a sequência lógica de seu desenvolvimento. As notas de rodapé podem ser 

indicadas por numeração consecutiva dentro do capítulo. Utilizar indicação numérica 

sobrescrita para iniciar nota de rodapé, sendo a mesma do texto. As notas devem ser 

digitadas dentro das margens, separadas do texto por um espaço simples entre as linhas 

e por filete de 5 cm, a partir da margem esquerda (ABNT 14724, 2011). 

4.7 APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

Os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A4 (21cm x 29,7cm), 

digitados na cor preta, com exceção das ilustrações, no anverso das folhas. O projeto 

gráfico é de responsabilidade do autor do trabalho. Deverá ser utilizada fonte de 

tamanho12, em negrito para os títulos dos capítulos, elementos da capa e da folha de 

rosto (Autor e Título do trabalho); tamanho 12 para as demais informações contidas na 

capa e na folha de rosto e para o texto; tamanho 10 para citações de mais de três linhas, 

notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas. As folhas devem 

apresentar todas as margens com tamanho 2,5 cm. Para ilustrações e tabelas, 

eventualmente, poderão ser utilizados outros recursos gráficos e papel diferenciado. 
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4.7.1 Espaçamento 

Na folha de rosto, a natureza do trabalho, o nome da instituição, área de 

concentração devem ser alinhados do meio da mancha gráfica para a margem direita. 

Todo o texto deve ser digitado em espaço 1,5 e justificado, exceto as citações de mais de 

três linhas, as notas, as legendas das ilustrações e tabelas os elementos da folha de 

rosto, que devem ser digitados em espaço simples. Os títulos das subseções devem ser 

separados do texto que o precede assim como os que o sucede por dois espaços duplos. 

As referências, ao final do trabalho, devem ser digitadas em espaço simples separadas 

entre si por um espaço simples e alinhadas à margem esquerda. 

5 APRESENTAÇÃO EM CD-ROM 

O conteúdo do CD-ROM deve ser fiel à cópia impressa. As imagens/figuras 

utilizadas no trabalho impresso deverão aparecer, no CD, já inseridas ao texto. A cópia 

em CD deverá possuir um único arquivo, constando todos os dados do trabalho, até 

anexos, devendo o estudante assinar um termo de responsabilidade sobre a 

fidedignidade da cópia. 

6 CITAÇÕES 

Citação é a menção no texto de informações extraídas de uma fonte, com o 

propósito de fundamentar, comentar ou ilustrar o texto. Devem obrigatoriamente seguir a 

mesma entrada nas referências no final do trabalho e/ou em notas de rodapé. 

Todos os autores citados em quaisquer das partes do TCC deverão constar das 

Referências. 

6.1 CITAÇÃO DIRETA 

É a transcrição (reprodução integral) de parte da obra consultada, conservando-se 

a grafia, pontuação, idioma, etc. 

6.1.1 Com até três linhas 

As citações com até três linhas devem ser incorporadas ao parágrafo entre aspas. 

De acordo com NBR 10520:2002. 

 

Exemplos: 

De acordo com as conclusões de Sinhorini (1983, p. 20), “o BCG induz à formação 

de lesão granulomatosa, quer na ausência, quer na presença da hipersensibilidade 

específica detectada pelo PPD”.  
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“As citações são os elementos retirados dos documentos pesquisados durante a 

leitura da documentação e que se revelaram úteis para corroborar as ideias 

desenvolvidas pelo autor [...]” (SEVERINO, 2000, p. 106). 

 

6.1.2 Com mais de três linhas 

As citações com mais de três linhas devem figurar abaixo do texto, com recuo de 4 

cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado (fonte tamanho 10) e 

sem aspas e espaçamento simples entre linhas. 

 

Exemplo: 

Ao discutir os resultados de sua pesquisa Azevedo (2000, p. 61) constata que 

 

Dois tipos celulares são normalmente usados nos testes de toxicidade 
de materiais de pesquisas odontológicas: células de linhagem 
permanente e células primárias derivadas de explantes e 
estabilizadas. As células de linhagem permanente, como já salientado 
anteriormente, são bem definidas e apresentam boa reprodutividade, 
embora sem o potencial metabólico específico das células in vivo.  

 

6.2 CITAÇÃO INDIRETA 

É a síntese pessoal da ideia contida na fonte citada, sem transcrição. Neste caso, 

não se usam aspas. 

 

Exemplo: 

Nesses sistemas de cultura, as células formam normalmente uma monocamada 

que recobre a superfície interna de uma placa do tipo Petri antes de serem expostas ao 

material a ser testado (BROWNE; TYAS, 1979). 

 

6.3 CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

  

 Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao 

original. Neste caso a expressão apud – citado por; conforme; segundo – deve ser usada 

no texto, indicando sobrenome do(s) autor(es) do documento não consultado, seguido da 

data, da expressão apud e da citação do documento consultado.  

 

Exemplos: 
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- No texto: 

O método de contagem de células e de mitoses para avaliação da deterioração 

celular foi introduzido por Bergman (1959, apud SPÄNGBERG, 1969). 

- Na lista de referências deverá conter: Spängberg L. Biological effects of root canal 

filling materials. Odontol Revy 1969;20(2):283-99. 

 

Nota: Este tipo de citação só deve ser utilizado nos casos em que realmente o documento 

original não pôde ser recuperado (documentos muito antigos, dados insuficientes para a 

localização do material, etc.). 

 

6.4 TRABALHOS EM FASE DE ELABORAÇÃO 

Devem ser mencionados apenas em nota de rodapé. 

Exemplo: 

Barbosa estudou a ação dos componentes regionais em população da Zona Norte 

do Estado de São Paulo (em fase de elaboração)*. 

No rodapé: 

* Barbosa ML. População regional. São Paulo: A ser editado pela EDUSP; 2002. 

 

6.4.1 Trabalhos em fase de impressão 

Trabalhos comprovadamente em fase de impressão devem ser mencionados na 

lista final de referências. O título do periódico, volume, número e ano ou título do livro, 

cidade, editora e ano, e devem ser sucedidos da informação: no prelo. 

 

Exemplo: 

Barbosa (2002) estudou a ação dos componentes regionais em população da Zona Norte 

do Estado de São Paulo. 

- Nas referências: Barbosa ML. População regional. São Paulo: EDUSP, 2002. No  prelo. 

7 DESTAQUES E OMISSÕES NO TEXTO 

7.1 NEGRITO 

Usar negrito para as ênfases ou destaques. Na citação, indicar (grifo nosso) entre 

parênteses logo após data; 

Exemplo: 

“Se existe alguém de quem não aceitamos um ´não´, é porque, na verdade, entregamos 

o controle de nossa vida a essa pessoa” (CLOUD, 1999, p.129, grifo nosso). 
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7.2 GRIFO DO AUTOR 

Usar a expressão “grifo do autor” caso o destaque seja do autor consultado: 

 

Exemplo: 

“Havendo notas explicativas e de referências na mesma página, transcrevem-se 

primeiro as explicativas, em seguida as de referências, usando-se números elevados 

independentemente da sua localização no texto” (CURTY; CRUZ, 2001, p. 57, grifo do 

autor). 

 

7.3 EXCLUSÕES, ACRÉSCIMOS E COMENTÁRIOS: 

 

Indicar as exclusões de parte do texto usa-se [...], reticências dentro de colchetes 

[...], estejam elas no início, no meio ou no fim do parágrafo e/ou frase: 

 

Exemplo: 

Segundo Bottomore (1987, p. 72) “[...] a Sociologia, embora não pretenda ser mais 

a ciência capaz de incluir toda a sociedade [...] pretende ser sinóptica”. 

 

Para indicar acréscimos ou comentários, utiliza-se apenas colchetes [   ]: 

Exemplo: 

“A igreja luterana de Domingos Martins [o mais antigo templo protestante do Brasil, 

com torre] foi fundada no ano de 1866” (ANDRADE, 1998, p. 28). 

8 APRESENTAÇÃO DE AUTORES NO TEXTO 
 

As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada: autor-data 

ou numérico. Qualquer que seja o sistema adotado deve ser seguido consistentemente ao 

longo de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista de referências. Os autores 

devem ser apresentados apenas com as iniciais do sobrenome em letras maiúsculas se 

forem citados fora dos parênteses e com todas as letras em maiúsculo se forem citados 

dentro dos parênteses. 

 

8.1 SISTEMA AUTOR-DATA 
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Indicação do sobrenome do(s) autor(es) ou nome da(s) entidade(s) 

responsável(eis) seguido(s) da data de publicação do documento.  

8.1.1 Um autor 

Exemplos: 

Grande (1999) pesquisando sobre os materiais [...] ou 

[...] sobre os materiais (GRANDE, 1999). 

 

8.1.2 Dois autores 

Fora dos parênteses, indicam-se os sobrenomes dos autores separados pela letra 

e. Quando citados entre parênteses, os autores são separados por ponto e vírgula (;). 

Exemplos: 

Bombana e Lage Marques (2000) assinalam que [...] ou  

[...] (BOMBANA; LAGE MARQUES, 2000). 

 

8.1.3 Até três autores 

 

- Para a menção dos autores fora dos parênteses deve-se separar o primeiro sobrenome 

do segundo utilizando-se a vírgula (,) e para separar o segundo sobrenome do terceiro 

utiliza-se a letra e: 

 

Exemplo: 

Cavalcanti, Jaeger e Nunes (2001) afirmam que [...] 

- Para a menção de autores entre parênteses deve-se indicar os sobrenomes separados 

por ponto e vírgula (;): 

 

Exemplo: 

[...] (CAVALCANTI; JAEGER; NUNES, 2001). 

 

8.1.4 Mais de três autores 

Indicam-se o primeiro autor seguido da expressão latina et al. (e outros). 

 

Exemplos: 

Chilvarquer et al. (1989), em sua pesquisa [...] 

ou 
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[...] (CHILVARQUER et al., 1989) 

 

8.1.5 Trabalhos do mesmo autor com diferentes datas de publicação Após a menção do 

sobrenome do autor, as datas seguem a ordem cronológica e são separadas por vírgula. 

Exemplo: 

[...] afirma Davidowicz (1992, 1997, 2000) ou 

[...] (DAVIDOWICZ, 1992, 1997, 2000) 

 

8.1.6 Coincidência de sobrenomes de autores e ano de publicação 

 

- São diferenciados pelo acréscimo das iniciais dos prenomes. 

Exemplo: 

Cavalcanti, N. (1987) 

Cavalcanti, V. (1987) 

 

- Quando houver coincidência também dos prenomes, para diferenciação, devem ser 

usados os prenomes completos. 

 

Exemplo: 

Lima, Joanes (1995) 

Lima, João (1995) 

 

8.1.7 Vários trabalhos de autores diferentes 

- Para a citação de autores fora dos parênteses, deve-se indicar o sobrenome do autor 

apenas com a primeira inicial em maiúscula (em ordem alfabética), seguido do ano de 

publicação entre parênteses utilizando-se a vírgula (,) para iniciar a citação do(s) 

próximo(s) autor(es). Para a indicação do último autor, utiliza-se a letra e. 

Exemplo: 

Antoniazzi (1989), Davidowics (1976), Machado (1992) e Silva e Ribeiro 

(1989) estudaram este fenômeno [...] 

- Para a citação dos autores entre parênteses deve-se indicar o(s) sobrenome(s) do(s) 

autor(es) em letras maiúsculas (em ordem alfabética) separado do ano de publicação por 

uma vírgula seguido de ponto e vírgula para iniciar novo autor. 
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Exemplo: 

[...] (ANTONIAZZI, 1989; DAVIDOWICS, 1976; MACHADO, 1992; SILVA; RIBEIRO, 

1989). 

 

8.1.8 Entidades coletivas 

Podem ser citadas pela respectiva sigla, desde que na primeira vez tenham sido 

mencionadas por extenso; se necessário, deve ser incluída na lista de siglas. 

 

8.1.9 Eventos (congressos, conferências, seminários etc.) 

Menciona-se o nome completo do evento, desde que considerado como um todo, 

seguido do ano de publicação. 

Os trabalhos apresentados na Reunião Anual da SBPqO (1999) [...] ou 

[...] (REUNIÃO ANUAL DA SBPqO, 1999) 

 

8.2 SISTEMA NUMÉRICO 

 

Neste sistema a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva, 

em algarismos arábicos, remetendo à lista de referências ao final do trabalho, do capítulo 

ou da parte, na mesma ordem em que aparecem no texto. Não se inicia a numeração das 

citações a cada página. 

 

Exemplo: 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) os países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento....23 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) os países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento... (23) 
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