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1.1

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHO
ORIENTAÇÃO A MONOGRAFIA I E II

1.
1.1-

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O trabalho de conclusão de curso se constitui em atividade obrigatória, sendo
pré-requisito para obtenção do título de Enfermeiro, modalidade Bacharel.

1.1-

O trabalho de conclusão de curso é um estudo acadêmico com enfoque em
Enfermagem e áreas afins.

1.2-

O projeto proposto terá que versar sobre temas relevantes discutidos durante sua
formação acadêmica, com enfoque nas ciências biológicas e da saúde, ciências
humanas, e os relacionados ao ensino específico (fundamentos, assistência,
administração e ensino de enfermagem).

1.3-

Sua construção deverá ser alicerçada no conteúdo apresentado nas diretrizes
curriculares do curso.

1.4-

A elaboração será individual e, excepcionalmente por 02 (dois) estudantes.

1.5-

O estudante terá que revelar domínio do objeto de estudo, capacidade crítica e de
pesquisa, bem como respeitar a normalização técnica.

1.6-

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

itens:

título

provisório,

introdução,

justificativa,

objetivos,

fundamentação teórica (quando for o caso), metodologia, cronograma de
elaboração, resultados esperados, planilha de custo e referências.
1.7-

O trabalho de conclusão de curso deverá ser estruturado na forma de monografia
ou artigo.

1.7-1. DA MONOGRAFIA: deverá ser elaborada de acordo com a Normalização da
ABNT vigente (Normalização Para Trabalhos Científicos da UFES).
1.7-2. DO ARTIGO: deverá ser elaborado de acordo com as normas da revista
escolhida, (o qual deverá ser apresentado em nota de rodapé) para que a banca
possa avaliar se realmente está nas normas da revista proposta.
1.8-

Os projetos de trabalhos de conclusão de curso que envolve pesquisa com seres
humanos ou animais devem atender as resoluções vigentes e todos os princípios
éticos em pesquisa e ser aprovados no Comitê de Ética em Pesquisa – CEP.

2. DA DISCIPLINA ORIENTAÇÃO A MONOGRAFIA I E II

2.1-

Serão desenvolvidas 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.

2.2-

A orientação do(s) estudante(s) poderá ser feita excepcionalmente em parceria
com um professor coorientador.

3. DAS RESPONSABILIDADES DO PROFESSOR ORIENTADOR

3.1-

No início do semestre, assinar o Termo de Compromisso Para Orientação do
Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso (Anexo A), entregue
impreterivelmente pelo professor orientador ao Coordenador da Disciplina
Orientação a Monografia I e II.

3.2-

Acompanhar seu(s) orientando(s) durante todo o processo, registrando
frequência, assiduidade, interesse e desenvolvimento dos trabalhos, objetivando
a avaliação global da disciplina Orientação a Monografia I no semestre
(Instrumento de Avaliação TCC I – Anexo B).

3.3-

Avaliar a relevância do projeto do trabalho de conclusão de curso proposto
pelo(s) estudante(s).

3.4-

Realizar orientação semanal em horário não conflitante com as disciplinas que o
orientando esteja matriculado.

3.5-

Compor em acordo com o(s) estudante(s) a Banca Examinadora, comunicando
por escrito à coordenação, impreterivelmente até 10 (dez) dias do prazo
previamente estabelecido para defesa, a relação individual de cada estudante(s)
em condição de defesa oral contendo: título completo do TCC, nome completo
do(s) estudante(s), nome correto e completo de cada componente da banca com
sua respectiva profissão e titulação, data e horário pretendido (Anexo C).

3.6-

A entrega do instrumento de avaliação devidamente preenchido de cada trabalho
defendido será de responsabilidade do professor orientador.

4. DAS RESPONSABILIDADES DO ESTUDANTE
4.1-

O estudante deverá se matricular na disciplina Orientação a Monografia I de
acordo com a turma disponibilizada para o professor orientador.

4.2-

No ato de sua matrícula, na disciplina monografia I, 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.

4.3-

Concluída a disciplina Orientação a Monografia I, o estudante poderá
matricular-se na disciplina Orientação a Monografia II, no qual executará e
finalizará o projeto.

4.4-

Agendar reunião semanal junto ao seu orientador, em horário não conflitante
com suas outras disciplinas para o desenvolvimento dos trabalhos, devendo
sempre que necessário, justificar suas eventuais faltas.

4.5-

Elaborar e interpor ao professor orientador, dentro das normas estabelecidas, os
trabalhos ou tarefas definidas pelo mesmo.

4.6-

A Monografia ou Artigo deve ser elaborado em 03 (três) cópias em formato A4,
encadernado em espiral e encaminhado aos membros da banca, obedecendo à
normalização vigente para trabalhos científicos da UFES, nos prazos definidos.

4.7-

A entrega da cópia do trabalho de conclusão de curso aos membros convidados
será de responsabilidade do(s) autor(es) da mesma.

4.8-

Apresentar presencial ou excepcionalmente on-line, na técnica expositiva, em
público, em data marcada e local definido pela coordenação.

4.9-

Após a apreciação da Banca Examinadora, efetuada as correções recomendadas,
submeter à versão final em PDF, no prazo mínimo de 10 (dez) dias, no site do
Curso de Graduação em Enfermagem do CCS/UFES, endereço eletrônico para
submissão da versão final no link:https://enfermagem.vitoria.ufes.br/pt-br/enviodo-trabalho-de-conclusao-de-curso ou acessar: Área do aluno – Solicitações do
aluno – Envio do Trabalho de Conclusão do Curso. Condição para liberação da
avaliação final de cada estudante.

4.10- Autorizar postagem no site do Curso de Graduação em Enfermagem do
CCS/UFES a versão final em PDF de seu TCC em formato “Monografia e/ou
Artigo” (Anexo D).
4.11- Quando em formato “Artigo” houver recomendação de sigilo para publicação,
o(s) estudante(s) autorizará(ão) por escrito a postagem apenas do “Resumo
Expandido”.

5. DA BANCA EXAMINADORA
5.1-

A Banca Examinadora será formada por 03 (três) membros, assim constituída:
Professor orientador (membro nato e presidente da Banca Examinadora), dois
profissionais de nível superior (membros interno e externo), professor ou não,
com conhecimento do tema proposto, preferencialmente enfermeiros (sendo que
um destes deve ser o coorientador).

5.2-

Caso haja um coorientador, a banca será constituída por apenas um profissional
convidado (interno ou externo).

5.3-

Convidar um profissional suplente de nível superior, preferencialmente
professor.

5.4-

A escolha do(s) convidado(s) será acordada entre orientador e o(s) estudante(s).

6. DA AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS ORIENTAÇÃO A MONOGRAFIA I
E II
6.1- A avaliação do desempenho do(s) estudante(s) durante o desenvolvimento do
trabalho será de responsabilidade do professor orientador.
6.2- Após avaliação da Banca Examinadora a nota final será composta pela média das
três notas obtida através do “Instrumento de Avaliação” (ANEXO E) contendo
critérios relacionados ao desempenho do(s) estudante(s) quanto ao processo de
elaboração, apresentação expositiva, presencial ou on-line, bem como a
apresentação escrita do artigo ou monografia. Na sessão pública deverá ser
divulgado apenas o conceito correspondente à nota obtida neste processo.
6.3- Os conceitos a serem atribuídos variarão de Aprovado (A), Aprovado com
Restrição (AR) e Não Aprovado (NA), assim discriminados: APROVADO: nota
igual ou maior que 7; APROVADO COM RESTRIÇÃO: nota igual ou maior que
5 e menor que 7; NÃO APROVADO: nota menor que 5.
6.4- No caso de obtenção do conceito APROVADO COM RESTRIÇÃO o(s)
estudante(s) realizará(ão) as correções necessárias do trabalho, devolvendo-o para
nova análise no prazo estabelecido pela banca examinadora, desde que respeitado
o calendário acadêmico vigente.
6.5- Após seu devido preenchimento, a referida ficha deverá ser entregue ao
coordenador da disciplina Orientação a Monografia I e II.

7. DA APRESENTAÇÃO
7.1- O trabalho de conclusão de curso será apresentado à Banca Examinadora na forma
expositiva e/ou excepcionalmente on-line por 01(um) ou 02 (dois) autores.
7.2- Cada membro da banca examinadora deverá receber 01(uma) cópia do trabalho de
conclusão de curso digitada, encadernada em espiral ou em formato eletrônico
(caso aceito pelos mesmos), com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da
defesa.
7.3- O tempo de apresentação na forma expositiva do trabalho de conclusão de curso
será de até 30 minutos.
7.4- Após apresentação, os membros da banca terão até 15 (quinze) minutos cada, para
arguir o(s) examinando(s).
7.5- Caberá ao Presidente da Banca declarar o conceito obtido.
7.6- O(s) estudante(s) terá(ão) até 10 (dez) dias corridos para realizar as correções
solicitadas pela banca e submeter a versão final do trabalho, em arquivo PDF no
link do Curso de Graduação em Enfermagem do CCS/UFES. Caso aprovação com
restrição, o prazo poderá ser estendido de acordo com orientação da banca e
calendário vigente.
7.7- O conceito transformado em valor numérico do trabalho de conclusão de curso só
será enviado à PROGRAD pela coordenação da Disciplina/Secretaria, após
confirmação da submissão do trabalho no sistema.

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.
8.2- Os casos complexos em que a coordenação não consiga resolver, serão enviados à
Câmara Departamental para decisão final.

Prof. Jorge Guimarães de Souza
Coordenador Disc. Orientação a Monografia I e II

ANEXO A

TERMO DE COMPROMISSO PARA ORIENTAÇÃO
DO PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Responsabilizo-me pela orientação do(s) estudante(s), durante os períodos letivos, necessárias à conclusão e
defesa deste trabalho, respeitadas as formalidades descritas nas normas.
ORIENTADOR: _______________________________________________________________________________
COORIENTADOR:____________________________________________________________________________
Contatos: Celular:_____________________________e-mail: __________________________________________
Observação sobre atendimento ao estudante: (horários, formas de comunicação, etc...)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ORIENTANDO(S):
1. ___________________________________________ Tel: ______________e-mail:_________________________
2. ___________________________________________ Tel: ______________e-mail:_________________________
ASSINATURAS
ORIENTADOR(A):_____________________________________________________________________________
___
ESTUDANTE(S):__________________________________;_____________________________________________
DATA: _____/_____/____

ANEXO B

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC I
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO TCC I

TITULO: ___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ITENS A AVALIAR
PRÉ-TEXTO - Capa, Folha de Rosto, Resumo, Listas/ Sumário, etc.
TEXTO
1-INTRODUÇÃO - Apresenta o tema em seus aspectos básicos, o problema que provocou o
estudo, a justificativa da escolha e sua relevância, as questões e/ou hipóteses, o objeto de
estudo, bem como o uso devido das regras da ABNT ou periódico escolhido para publicação.
2-SUPORTE TEORICO - Apresenta uma satisfatória revisão da literatura pertinente ao estudo.
3-OBJETIVOS - Apresenta objetivos coerentes com o problema de pesquisa e questão(ões)
norteadora(s).
4-METODOLOGIA -Apresenta o tipo de estudo, local, população/amostra, as técnicas de
coleta e análise dos dados. Destaca as dificuldades e facilidades encontradas. Coerência dos
métodos aplicados com o que se propôs realizar. Apresenta parecer de aprovação no CEP ou
CEUA para pesquisas realizadas com seres humanos e animais.
5-RESULTADOS ESPERADOS - Apresenta os resultados satisfatórios ao desenvolvimento
do estudo.
6-CRONOGRAMA - Apresenta cronogramaviável para desenvolvimento do estudo no
semestre letivo.
7-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Apresenta planilha para desenvolvimento dos trabalhos
propostos.
8-ASSIDUIDADE
9-PONTUALIDADE
10-RESPONSABILIDADE - Envolvido ecomprometido com o projeto em estudo.
11-CUMPRIMENTO DAS TAREFAS PROPOSTAS - Tem cumprido as atividades propostas
com determinação.

PONTOS
PROPOSTOS
OBTIDOS
0,5
1,0

1,0
0,5

1,5

1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0

TOTAL DE PONTOS

ASSIN. ORIENTADOR(A):__________________________________________________________
VITÓRIA–ES, _____/_______/_______

ANEXO C

AGENDAMENTO DO TCC PARA DEFESA

Todo estudante (individual ou em dupla), matriculado(s) na disciplina, deverá(ão)
encaminhar para a Coordenação do TCC, com antecedência mínima de 10 dias da data
prevista para sua(s) defesa(s), os seguintes dados:
1- Título completo do Trabalho de Conclusão do Curso – TCC.
2- Nome correto e completo de cada componente da banca e sua respectiva
profissão (Ex. enfermeiro, médico, psicólogos, etc...) bem como sua titulação
(mestre ou doutor).
3- Nome completo do(s) estudante(s).
4- Data pretendida.
5- Horário pretendido.

ANEXO D

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

AUTORIZAÇÃO PARA POSTAGEM DE TCC

Eu,...................................................................................................matriculado(s)

na

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso – TCC II após cumprir todos os quesitos
exigidos para defesa do trabalho: ....................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
autorizo postagem da Monografia ou Resumo Expandido do Artigo produzido, em
site do Curso de Graduação em Enfermagem do CCS/UFES.

Vitória–ES, _____/_____/_______

Assinatura Estudante 1________________________________________________________
Assinatura Estudante 2________________________________________________________

ANEXO E
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO
CURSO GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
TITULO: ____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ITENS A AVALIAR
PRÉ-TEXTO: Capa, Folha de Rosto, Resumo, Listas/ Sumário, etc.
TEXTO
1-INTRODUÇÃO: Apresenta o tema em seus aspectos básicos, o problema que provocou o
estudo, a justificativa da escolha e sua relevância, as questões e/ou hipóteses, o objeto de
estudo, bem como o uso devido das regras da ABNT ou periódico escolhido para publicação.
2-SUPORTE TEORICO: Fundamentação teórica coerente e adequada e/ou teorias utilizadas
para sistematização e organização lógica com clareza na expressão das ideias e análise
interpretativa das mesmas.
3-OBJETIVOS: apresenta objetivos coerentes com o problema de pesquisa e questão(ões)
norteadora(s).
4-METODOLOGIA: Apresenta o tipo de estudo, local, população/amostra, as técnicas de
coleta e análise dos dados. Destaca as dificuldades e facilidades encontradas. Coerência dos
métodos aplicados com o que se propôs realizar. Apresenta parecer de aprovação no CEP ou
CEUA para pesquisas realizadas com seres humanos e animais.
5-RESULTADOS: Apresenta os resultados obtidos de acordo com o referencial metodológico.
6-DISCUSSÃO: analisa-os resultados e discute-os de acordo com o suporte teórico, citando
os autores de acordo com a ABNT.
7-CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS: Síntese das ideias apresentadas e discutidas
nos resultados, podendo apresentar propostas, sugestões e/ou recomendações.
8-PÓS-TEXTO: Referências segundo a NBR 6023/89 da ABNT. Anexos (instrumento de
coleta de dados, mapas, etc.)
TOTAL :

AVALIADORES

PONTOS
PROPOSTOS
OBTIDOS
0,25
1,0

1,5
0,5

1,5
2,0
2,0
1,0
0,25
10,0

PONTOS OBTIDOS

1°2°3°TOTAL:
MÉDIA ARITMÉTICA:
RESUTADO FINAL
APROVADO:

( ) SIM

BANCA

( ) NÃO

NOMES COMPLETOS

ORIENTADOR(A)
COORIENT./MEMBRO – 1
MEMBRO – 2
ORIENTANDO(S) – 1
–2
VITÓRIA–ES, _____ /_____/______

ASSINATURAS

