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1- DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

1.1-

O trabalho de conclusão de curso se constitui em atividade obrigatória, sendo
pré-requisito para obtenção do título de Enfermeiro, modalidade Bacharel

1.2-

O trabalho de conclusão de curso é um trabalho acadêmico com enfoque
específico na área de Enfermagem. Neste, o estudante terá que revelar domínio
do objetivo selecionado, da bibliografia referenciada, de sua capacidade de
pesquisa e da sistematização técnica.

1.3-

Sua apresentação deverá ser em forma de relatório de pesquisa, alicerçada no
conteúdo apresentado na matriz curricular do curso.

1.4-

Sua elaboração será individual e excepcionalmente, por no máximo 02 (dois)
estudantes.

1.5-

O projeto proposto terá que versar sobre temas de relevância para a enfermagem,
quer no âmbito Hospitalar, Domiciliar, Saúde Coletiva e/ou Ensino
Específico.

2- DA DISCIPLINA ORIENTAÇÃO A MONOGRAFIA I E II

2.1-

Uma vez integralizado as disciplinas que compõe o 6º Período, o estudante
deverá se matricular na disciplina Orientação a Monografia I

2.2-

No ato de sua matrícula na disciplina no 7º Período o estudante deverá escolher
seu professor orientador, de acordo com a área de conhecimento relativo ao
trabalho de conclusão de curso proposto, permanecendo com este até a defesa do
trabalho de conclusão de curso. Deverá ser assinado o Termo de Compromisso
de Orientação (Anexo A), pelo professor orientador e estudante ou dupla e
entregue ao Coordenador da Disciplina de Monografia.

2.3-

Cada estudante ou dupla deste deverá elaborar um projeto a ser aprovado por seu
orientador.

2.4-

Durante todo o processo de orientação, cada estudante deverá ser acompanhado
através de uma ficha contendo os seguintes itens: frequência, assiduidade,
interesse e desenvolvimento dos trabalhos, permitindo ao orientador fazer
avaliação global da disciplina Orientação a Monografia I.

2.5-

Concluída a disciplina Orientação a Monografia I e integralmente o 7º Período,
o estudante poderá matricular-se na disciplina Orientação a Monografia II no 8º
Período, onde fará a execução do projeto (coleta de dados, análises, conclusão,
recomendações e defesa).

2.6-

O projeto de trabalho de conclusão de curso deverá contemplar no mínimo os
seguintes itens:

2.5.1- Temática do Estudo.
2.5.2- Justificativa.
2.5.3- Objetivos.
2.5.4- Fundamentação Teórica.
2.5.5- Metodologia.
2.5.6- Referências.
2.5.7- Cronograma de elaboração do trabalho de conclusão de curso.
2.5.7- Planilha de custo.

2.7-

Os projetos de trabalhos de conclusão de curso que envolve pesquisa com seres
humanos ou animais devem atender aos princípios éticos do Comitê de Ética em
Pesquisa.

2.8-

O estudante ou dupla, juntamente com o orientador, poderão optar pela
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso no formato de monografia ou no
formato de artigo.

2.8-1. A MONOGRAFIA: deverá ser elaborada de acordo com a Normalização da
ABNT vigente (Normalização Para Trabalhos Científicos da UFES).
2.8-2. O ARTIGO: deverá ser elaborado com no máximo 20 laudas, (excluindo:
elementos pré-textuais, ilustrações, apêndices e anexos), espaço entrelinhas de
1,5cm, sem recuo das margens, com a letra de tamanho 12 e tipo Times New
Roman, com as quatro margens de 2,5cm, impresso em folhas de papel tamanho
A4.

2.8-3. REFERÊNCIAS: devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a
ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto. Identificar as
referências no texto em números arábicos e sobrescritos. As referências devem
ser nas normas de Vancouver. A escolha do periódico deverá ser feita em
conjunto pelo estudante ou dupla e seu orientador.
2.8-4. RESUMO: com no máximo 150 palavras. Abaixo do resumo, incluir no
máximo 5 descritores de acordo com a lista de Descritores em Ciências da Saúde
– DECS-LILACS.
2.8-5. NOTAS DE RODAPÉ: deverão ser indicadas por asteriscos, iniciadas a cada
página e restritas ao mínimo indispensável.

3- DO PROFESSOR ORIENTADOR

3.1-

Sobre a disciplina Orientação à Monografia I e II: serão desenvolvidos por
professores do Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia desta
instituição, escolhidos dentre aqueles cuja área de conhecimento e/ou estudo,
apresente afinidade com o tema proposto pelo(s) estudante(s), desde que sejam
abrangentes para as ações de enfermagem.

3.2-

Responsabilidade do Professor Orientador:

3.2.1- Avaliar a relevância do projeto do trabalho de conclusão de curso proposto
proposto pelo(s) estudante(s).
3.2.2- Sugerir juntamente com o(s) estudante(s), a composição da Banca
Examinadora.
3.2.3- Comunicar à Coordenação da Disciplina Orientação a Monografia II, dentro
do prazo previamente estabelecido, a relação de estudantes em condição de
defesa oral.
3.2.4- Atuar como presidente da Banca Examinadora, no processo de avaliação
final, enviando os resultados ao Coordenador da Disciplina Orientação a
Monografia II.

4- DOS ESTUDANTES

4.1- Responsabilidade Acadêmica:

4.1.1- Agendar reunião semanal junto ao seu orientador, para o desenvolvimento
dos trabalhos, devendo sempre que necessário, justificar suas eventuais faltas.
4.1.2- Elaborar e interpor ao professor orientador, dentro das normas
estabelecidas, os trabalhos ou tarefas definidas pelo mesmo.
4.1.3- Elaborar relatório final do trabalho de conclusão de curso conforme
normas próprias:
4.1.3.1- O relatório final da Monografia deve ser elaborado em 03(três)
cópias em formato A4, encadernada(s) em espiral e encaminhá-las ao
Coordenador da Disciplina Orientação a Monografia II, obedecendo a
normalização vigente para trabalhos científicos da UFES, nos prazos definidos.
4.1.3.2- A versão final do artigo deve ser elaborada em 03(três) cópias em
formato A4, encadernada(s) em espiral, anexando ao final as normas de
publicação do periódico escolhido (opcional). Deverá conter os elementos prétextuais (obrigatórios: capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo com
descritores e optativo: dedicatória/agradecimentos/epígrafe). Encaminhá-las aos
Membros da Banca Coordenador da Disciplina Orientação a Monografia II,
obedecendo a normalização vigente para trabalhos científicos da UFES, nos
prazos definidos.

4.1.4- Apresentar oralmente e em público, em data marcada e local definido pela
Coordenação.
4.1.5- Após a apreciação da Banca Examinadora, efetuar efetuada as correções
recomendadas, e entregar à Coordenação 01 (uma) cópia do trabalho de
conclusão de curso em formato digital, arquivo pdf, capa do CD
conforme Anexo B, além de 01 (um) exemplar em formato A4 para
envio a Biblioteca Setorial Biomédica.
4.1.3.3- As monografias devem ser entregues devidamente normalizadas: capa
dura padrão da UFES, (Azul Marinho, com letras douradas), em formato A4.
4.1.3.4- Os artigos devem ser impressos em formato A4 e entregues à
Coordenação para serem encadernados numa coletânea junto com outros artigos
afins, no formato capa dura padrão da UFES, em formato A4.

5 - DA BANCA EXAMINADORA

5.1- A Banca Examinadora será constituída por 03 (três) membros assim estabelecidos:

5.1.1- Professor orientador, membro nato e Presidente da Banca Examinadora.
5.1.2- Dois profissionais de nível superior com conhecimento do tema proposto,
sendo preferencialmente enfermeiros.
5.1.3- A escolha dos 02(dois) profissionais convidados será acordada entre
orientador e o(s) estudante(s).

6 - DA AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA ORIENTAÇÃO A MONOGRAFIA II

6.1-A avaliação do desempenho do(s) estudante(s) será de responsabilidade do
professor orientador.
6.2-A avaliação consistirá da média aritmética dos pontos atribuídos ao(s) autor(es) nos
itens: processo de elaboração, apresentação oral e apresentação escrita.
6.3-Os valores a serem atribuídos variarão de 0 (zero) a 10 (dez).
6.4-Após avaliação da Banca Examinadora, a nota será divulgada em sessão pública.
6.5-A entrega da ficha de avaliação devidamente preenchida de cada trabalho defendido
será de responsabilidade do professor orientador.
6.6-Após seu devido preenchimento, a referida ficha deverá ser entregue ao
Coordenador da Disciplina Orientação a Monografia.

7- DA APRESENTAÇÃO

7.1- O trabalho de conclusão de curso será apresentado à Banca Examinadora na forma
oral por 01(um) ou 02 (dois) autores.
7.2- Cada membro da banca deverá receber 01(uma) cópia do trabalho de conclusão de
curso digitada e encadernada em espiral, com no mínimo 10 dias de antecedência.
7.3- A entrega da cópia do trabalho de conclusão de curso aos membros convidados será
de responsabilidade do(s) autor(es) da mesma.

7.4- O tempo de apresentação oral do trabalho de conclusão de curso à Banca
Examinadora será de 30 minutos.
7.5- Após apresentação, os membros da Banca terão 15 (quinze) minutos cada, para
arguir o(s) examinando(s).
7.6- Imediatamente após arguição, os membros da Banca Examinadora reunir-se-ão e de
forma unânime atribuirá uma nota ao trabalho escrito e defendido.
7.7- Caberá ao professor orientador (Presidente da Banca), declarar a nota concedida.
7.8- Havendo correções, o(s) estudante(s) terá(ão) 10 (dez) dias para assim fazê-las.
7.9- As notas dos trabalhos de conclusão de curso a serem enviadas a PROGRAD só
serão encaminhadas pela Coordenação da Disciplina/Secretaria, mediante entrega do
CD acondicionado em porta CD em acrílico (plástico transparente – conforme padrão),
com o arquivo em pdf e /ou de (siar) 01 (um) exemplar impresso em formato A4,
devidamente corrigido e normalizado.

8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- Os casos omissos deverão ser analisados pela Coordenação das disciplinas
Orientação a Monografia I e II juntamente com o orientador do trabalho.

Prof. Jorge Guimarães de Souza
Coordenador TCC I e II

ANEXO A
TERMO DE COMPROMISSO PARA ORIENTAÇÃO
DO PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
ORIENTADOR: ______________________________________________________________________________
Telefones para contato: ________________________________ e-mail: __________________________________
observação sobre atendimento ao estudante: (horários, formas de comunicação, etc...)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ORIENTANDO(S):
1. ___________________________________________ Tel: __________________ e-mail:____________________
2. ___________________________________________ Tel: ___________________ e-mail:____________________
ASSINATURA:
ORIENTADOR_________________________________________________________________________________
Estudante: _____________________________________________________________________________________
Estudante: _____________________________________________________________________________________
COORDENADOR DE TCC: _____________________________________________________________________
DATA: _____/_____/____
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ANEXO B

IZABELA BARBOSA SILVA
PAULA RODRIGUES LUCAS

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA:
O Olhar da Equipe de Enfermagem

Orientador(a): Profa. Dra. XXXXXXXXX
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