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APRESENTAÇÃO 

O presente documento tem como finalidade apresentar e regulamentar orientações básicas sobre o 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso (TCC), com base no Projeto Pedagógico do curso e do 

trabalho da equipe de docentes orientadores, para que o acadêmico fique ciente dos aspectos mais 

relevantes ao processo ensino e aprendizagem na elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Graduação em Enfermagem, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência curricular para a obtenção parcial do 

diploma do curso de enfermagem. Deve ser entendido como um momento de síntese e expressão da 

totalidade da formação do enfermeiro. É o trabalho no qual o acadêmico sistematiza o conhecimento 

resultante de indagações geradas no cotidiano acadêmico.  

Tem como objetivos possibilitar ao estudante de enfermagem a sistematização do conhecimento na 

dimensão do ensino, pesquisa e extensão, mediante a revisão e aplicação dos fundamentos teórico-

metodológicos e instrumentais teórico-operativos da formação profissional, além de incentivar a 

investigação científica, sistematizar os conhecimentos e vivências pessoais e/ou acadêmicas e contribuir 

para a melhoria da formação profissional. 

A orientação do TCC é uma atividade de responsabilidade de todos os professores do Curso de 

Enfermagem durante o processo de formação acadêmica. O aluno deve ser preparado gradualmente para a 

elaboração e execução do seu trabalho de conclusão de curso. As atividades que envolvem o processo de 

elaboração do TCC encontram-se distribuídas nos últimos três módulos do curso de Enfermagem, como 

descrito no quadro 1. 

 
 
Quadro 1 – Matriz curricular das unidades do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em 
Enfermagem, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2010. 
 

CICLO UNIDADE EIXO TEMÁTICO CRÉDITOS/
CARGA 

HORÁRIA 
7º Unidade ENF 1111 – Trabalho de Conclusão de Curso I 33- Introdução à metodologia da pesquisa, 

ciência e enfermagem 
04/ 68 h 

8º Unidade ENF 1112 – Trabalho de Conclusão de Curso II 36 – Prática da produção científica I 6/102h 
9º Unidade ENF 1113 – Trabalho de Conclusão de Curso III 39 – Prática da produção científica II 6/102h 
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 No Eixo temático 33 - Introdução à metodologia da pesquisa, ciência e enfermagem, o aluno 

poderá integrar conhecimentos das ciências humanas, sociais e da saúde para a compreensão do processo 

de produção do conhecimento em saúde e em enfermagem. Este módulo oferece uma formação básica 

que possibilitará ao aluno o desenvolvimento de habilidades e competências para suas primeiras 

aproximações com a pesquisa em enfermagem. Entre os objetivos estão despertar o interesse pela 

investigação científica e oferecer ao aluno instrumentos básicos para a realização de uma pesquisa; 

ampliar o raciocínio investigativo e o pensamento crítico, a capacidade de análise e síntese, a reflexão 

crítica e a habilidade para lidar com processos investigativos, como elementos da formação e da identidade 

profissional do enfermeiro.  

 No Eixo temático 36 - Prática da produção científica I, o aluno continuará a desenvolver 

habilidades e competências para a elaboração do projeto do trabalho de conclusão de curso. Entre os 

objetivos estão elaborar o projeto de pesquisa segundo as bases teórico-metodológicas da investigação 

científica e, para as pesquisas envolvendo seres humanos, direta ou indiretamente atender as normas da 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e encaminhar o projeto ao comitê de ética em pesquisa. 

No Eixo temático 39 - Prática da produção científica II, o aluno desenvolverá as etapas do 

projeto de pesquisa até a finalização da coleta dos dados, análise e redação final e apresentação do 

trabalho. Entre os objetivos estão consultar as bases de dados em saúde, realizar a coleta e análise dos 

dados em conformidade com o método escolhido para o estudo, realizar discussão utilizando o referencial 

teórico, idéias apreciativas, conclusivas e sugerindo intervenções para o problema pesquisado e redigir o 

relatório final da pesquisa seguindo as normas da ABNT. 

 
 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS SOBRE O TCC 

A realização do TCC realiza-se dentro das normas e exigências metodológicas e acadêmico-

científico. O TCC deve ser elaborado em duplas, sob a orientação e avaliação de um professor orientador e 

apresentado de forma escrita e oral para finalização do curso de Graduação em Enfermagem da PUC-GO, 

conforme determina este regulamento.  

♦ Dos Orientandos 

O orientando deve estar ciente que realizar um estudo científico é uma tarefa que exige 

compromisso, responsabilidade, organização e disciplina. Entre suas atribuições estão responsabilizar-se 

pelo cronograma das atividades relativas à elaboração, execução e conclusão da pesquisa; comparecer a 

todos os encontros agendados, quando acontecer algum imprevisto, avisar com antecedência e justificar, 

analisar e discutir o delineamento do estudo, conscientizando-se das vantagens e limitações do estudo; 

conhecer as normas éticas para realização de pesquisas envolvendo seres humanos; participar das 

atividades de forma sistemática, respeitando prazos; notificar ao orientador sobre o andamento do trabalho 

ficando atento aos prazos para conclusão do estudo. O orientando poderá divulgar o TCC em publicações 

científicas e eventos científicos segundo as sugestões do orientador. 
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♦ Dos Orientadores 

A orientação do TCC é uma atividade de responsabilidade de todos os docentes, preferencialmente 

mestres e doutores, pertencentes ao quadro docente do curso de enfermagem. Os alunos deverão matricular-se 

entre os professores orientadores conforme a linha de pesquisa. A cada semestre será divulgada a lista de 

possíveis orientadores, suas respectivas linhas de pesquisa e a disponibilidade de carga horária para 

orientação, definida pela direção e coordenação do curso de enfermagem. Cada professor-orientador contará 

com sub-turmas de no máximo oito (08) alunos.  

Compete ao orientador sugerir, propor, orientar e avaliar o trabalho para que atenda aos critérios da 

pesquisa científica, desde a elaboração do projeto até a apresentação do trabalho de conclusão de curso. 

Dentre suas atribuições estão estabelecer com os orientandos um cronograma de atividades relativas à 

elaboração, execução e conclusão da pesquisa; definir as datas, local e horários dos encontros; analisar e 

discutir o delineamento do estudo, alertando o aluno sobre as vantagens e limitações para sua execução; 

registrar o protocolo de pesquisas que envolvem seres humanos no Comitê de Ética segundo a resolução 

196/96; acompanhar o processo de coleta e análise de dados de modo sistemático, estabelecendo prazos; 

informar ao Coordenador do Eixo temático sobre o andamento do projeto de pesquisa, e principalmente, dos 

problemas emergentes; contribuir para publicação em periódicos e apresentação em eventos científicos. 

♦ Das Linhas de Investigação 

1. Fundamentos teórico, filosóficos e históricos do cuidar em saúde : pesquisas que tem a finalidade 

de aprofundar o conhecimento histórico, teórico, filosófico, os conceitos, as habilidades e atitudes que 

norteiam o saber e o fazer em Saúde. Estudar as condutas profissionais e a construção da cidadania; 

valores, princípios e dilemas éticos; direitos e responsabilidades profissionais em Saúde.   

 

2. Processo de Cuidar em Saúde: pesquisas que tem a finalidade de estudar o processo sistematizado 

de cuidar do ser humano sadio ou doente, no âmbito individual ou coletivo; dimensões subjetiva e 

objetiva de cuidar e de ser cuidado.  

 

3. Saúde e Qualidade de Vida: pesquisas que tem a finalidade de estudar os determinantes, indicadores 

e expressões da saúde e qualidade de vida e sua relação com o processo saúde-doença no âmbito 

individual, coletivo e ambiental.  

 

4. Políticas e Práticas em Saúde e Educação: pesquisas que tem a finalidade de estudar a concepção, 

formulação e estratégias de operacionalização de políticas públicas de saúde, as concepções 

pedagógicas, políticas e tecnologias educacionais aplicadas ao campo da Saúde e a articulação com as 

práticas de cuidado à saúde e educação no âmbito individual e coletivo.  

 

5. Produção social e trabalho em saúde: pesquisas que tem a finalidade de estudar a produção e 

processo de trabalho em Saúde; relação entre trabalho e saúde.  
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♦ Das Modalidades de trabalho de conclusão de curso  

Deverá ser desenvolvida uma monografia1 que “consiste no tratamento escrito de um tema específico 

que resulte de pesquisa científica com o objetivo de apresentar uma contribuição relevante ou original e pessoal 

à ciência” (SALOMON, 2004, p.256). O tipo de estudo a ser desenvolvido deverá ser definido pelo orientador 

juntamente aos orientandos em conformidade com o problema ou objeto de pesquisa e poderá ser: pesquisa 

descritiva, exploratória, de natureza qualitativa ou quantitativa, revisão crítica da literatura, estudo de caso, 

relato de experiência e documentário. 

OBSERVAÇÃO: As pesquisas que envolvem seres humanos devem ter seus projetos registrados no “Sistema 

Nacional de informações sobre Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos” (SISNEP), conforme resolução 

vigente na época e, somente, poderão ser desenvolvidas após parecer favorável do Comitê de Ética em 

Pesquisa responsável pela análise do Projeto. As informações referentes ao cadastro de projetos de pesquisa 

encontram-se disponíveis no site do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da PUC-GO (www.ucg.br/coep). 

 

♦ Das atividades para elaboração e apresentação 

 

TCC II –  Prática da produção científica I  

 

A elaboração e apresentação do projeto de pesquisa será realizada na Unidade TCC II – Eixo temático 

36. Compete aos orientadores desta unidade a indicação bibliográfica necessária à elaboração do projeto, 

discussões sobre o referencial teórico, problema, objetivos, relevância da pesquisa e o método a ser utilizado. A 

orientação deve ocorrer por meio de encontros semanais entre alunos e professores, nas datas, locais e 

horários previamente agendados para essa finalidade.  

A dupla apresentará o projeto de pesquisa na Qualificação dos Projetos de Pesquisa em 

Enfermagem, pelo menos 20 dias que antecedem a última reunião do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-

GO, do semestre letivo. Os projetos deverão ser apresentados em salas de aulas, conforme distribuição prévia 

pelos seus orientadores. Na apresentação o acadêmico terá 10 minutos para sua exposição, seguidos de mais 

10 minutos para comentários e sugestões dos professores orientadores e convidados. Na comunicação oral do 

projeto de pesquisa, os acadêmicos deverão preparar no máximo 12 slides que deverão contemplar os 

seguintes itens: capa (1), o problema de pesquisa (2), a justificativa (2), objetivos (1), material e método (3), 

orçamento (1), cronograma (1), termo de consentimento livre e esclarecido (1), referência (1) (opcional) 

 

 

 

 

                                                
1 É responsabilidade do orientador, caso julgue pertinente, desenvolver o TCC no formato de artigo 
científico. Neste caso é obrigatório, anexar ao trabalho as normas da revista para o qual será encaminhado. 
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TCC III – Prática da produção científica II 

Uma vez obtida a aprovação no TCC II, a orientação deve prosseguir no semestre seguinte aos alunos 

regularmente matriculados, no TCC III – Eixo temático 39, quando então se desenvolverá e concluirá a 

pesquisa. A orientação deve ocorrer meio de encontros semanais de alunos e professores, nos horários 

destinados a esse fim. 

O TCC III será apresentado na Jornada de Pesquisa no Âmbito da Graduação em Enfermagem, que 

acontecerá nos meses de junho e dezembro. Dez dias antes do início da Jornada, o aluno deverá encaminhar 

as cópias do trabalho (encadernadas em espiral) para a Banca Examinadora, que terá seis (06) dias úteis para 

fazer as sugestões que julgarem necessárias. Após esta etapa, a dupla receberá o trabalho para as devidas 

correções e deverá providenciar a revisão do mesmo. O aluno deverá entregar ao orientador, uma cópia da 

monografia no formato PDF gravado em CD-ROM e 02 cópias em capa dura (cor azul marinho com 

escrita em dourado), com lombada, no prazo máximo de 5 dias após a apresentação na jornada. A nota de 

N2 será lançada, apenas, após este procedimento. 

Na data previamente agendada, a dupla apresentará publicamente o seu trabalho à Banca Examinadora 

para avaliação, como forma de socialização do conhecimento. A dupla terá o tempo disponível de 20 minutos 

para a exposição do trabalho oral e 10 minutos para a Banca Examinadora proceder à arguição aos 

acadêmicos. Caberá ao presidente da banca (orientador) controlar o tempo da sessão.  Na comunicação oral da 

monografia, os acadêmicos deverão preparar no máximo 20 slides que deverão contemplar os seguintes itens: 

capa, Introdução, Objetivos, Material e método/ caminho metodológico, resultados e discussão, 

conclusões/considerações finais, Referências (opcional). 

A Banca Examinadora deverá ser constituída por três (03) membros, incluindo o professor orientador, 

devendo os mesmos pertencer ao quadro docente da PUC-Goiás. A Banca será indicada pelo professor 

orientador juntamente com seus orientandos e comunicada à coordenação da Jornada, 30 dias antes da 

jornada. A banca examinadora avaliará os itens: relevância do tema, adequação da metodologia, adequação 

das normas/formatação, citações e referências, coerência do tema, objetivo e conclusão, formatação dos slides 

da apresentação, domínio do conteúdo e postura durante a apresentação/oratória. 

 
♦ Da Avaliação do TCC I, II  e III  

 

TCC I - Introdução à metodologia da pesquisa, ciência e enfermagem 

O método de avaliação desta unidade será apresentado pelos professores, ao início do semestre, 

conforme o previsto no programa das atividades do 7º Ciclo. 

 

TCC II –  Prática da produção científica I  

As avaliações serão individuais e de responsabilidades do professor-orientador. Para o cálculo de 

NI será considerada a média aritmética das atividades: elaboração do projeto (10,0 pontos), participação 

nas atividades de orientação (10,0 pontos) e auto-avaliação2 (10,0 pontos).  

                                                
2 Todas as atividades de auto-avaliação serão realizadas mediante critérios pré-estabelecidos pelo orientador. 
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Para o cálculo de NII será considerada a média aritmética das atividades: apresentação escrita do 

projeto de pesquisa (10,0 pontos), a apresentação oral do projeto na Qualificação (10,0 pontos), 

participação nas atividades de orientação (10,0 pontos), auto-avaliação. 

 

TCC III – Prática da produção científica II 

As avaliações serão individuais e de responsabilidade do professor-orientador. Para o cálculo de NI 

será considerada a média aritmética das atividades: execução do projeto (10,0 pontos), participação nas 

atividades de orientação (10,0 pontos) e auto-avaliação (10,0 pontos). 

Para o cálculo de NII será considerada a média aritmética das atividades: apresentação escrita do 

trabalho de conclusão de curso (10,0 pontos), apresentação oral do trabalho de conclusão de curso (10,0 

pontos), participação nas atividades de orientação (10,0 pontos) e auto-avaliação (10,0 pontos). 

 

 

♦Da padronização da formatação dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

 

 
Formatação gráfica 

 

O projeto gráfico é de responsabilidade dos autores do trabalho e deverá ser elaborado segundo as 

recomendações da NBR 14724 (ABNT, 2005). 

Papel:  Papel branco; tamanho A4 (21 cm x 29,7 cm); digitados no anverso das folhas e impressos em cor 

preta (outras cores apenas nas ilustrações). 

Fonte: fonte Times New Roman ou Arial; tamanho 12 (texto e referências) e 10 (citações diretas de mais de três 

linhas, notas de rodapé, paginação, legendas das ilustrações e tabelas). 

Margem: as folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm. 

Espacejamento: texto digitado em espaço 1,5; citações de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, 

legendas das ilustrações e das tabelas, ficha catalográfica, natureza do trabalho, objetivo, nome da instituição 

em espaço 1,0. As referências devem ser separadas entre si por dois espaços simples. Os títulos e os sub-

títulos das seções devem ser separados do texto por dois espaços 1,5 entre linhas. 

Paginação: todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas seqüencialmente, mas 

não numeradas. A numeração é colocada, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no 

canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior. 

Citações: devem ser apresentadas conforme a NBR 10520 (ABNT, 2002). 

Referências: devem ser elaboradas conforme a NBR 6023 (ABNT, 2002).  
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♦ Da Estruturação do projeto de pesquisa  

 

O projeto de pesquisa deverá ser elaborado seguindo as recomendações da NBR 15287 (ABNT, 2005). 

Quadro 2 – Disposição dos elementos da estrutura de um projeto de pesquisa 

ESTRUTURA ELEMENTO 

PRÉ-TEXTUAIS: elementos que 
antecedem o texto com 
informações que ajudam na 
identificação e utilização do 
trabalho. 

Capa 

Folha de rosto (inserir a linha de pesquisa do ENF-PUC-GO) 

Sumário 

TEXTUAIS: parte do trabalho 
em que é exposta a matéria. 

1. Introdução (definição do tema, o problema a ser abordado, as 
hipóteses , quando couberem e a justificativa para realização do 
estudo) 

2. Objetivos (geral e/ou específicos) 

3. Revisão de literatura ou referencial teórico (poderá vir descrito no 
capítulo da introdução) 

4. Material e Método/ Caminho metodológico 

5. Cronograma 

6. Orçamento 

PÓS-TEXTUAIS: elementos que 
contemplam o trabalho 

Apêndice (texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de 
complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do 
trabalho). 

Anexo (texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de 
fundamentação, comprovação e ilustração). 

 

OBS: para fins de especificação das informações necessárias para elaboração de cada elemento deverá ser consultada a NBR 
15287 (ABNT, 2005). 
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♦ Da Estruturação do trabalho de conclusão de curso  

 

O trabalho de conclusão de curso deverá ser elaborado seguindo as recomendações da NBR 14724 

(ABNT, 2005). 

Quadro 3 – Disposição dos elementos da estrutura de um trabalho de conclusão de curso. 

ESTRUTURA ELEMENTO 

PRÉ-TEXTUAIS Capa (obrigatório) 

Lombada (obrigatório) 

Folha de rosto (obrigatório) (inserir a linha de pesquisa do ENF-PUC-GO) 

Dedicatória (opcional) 

Agradecimentos (opcional) 

Epígrafe (opcional) 

Resumo (obrigatório) 

Sumário (obrigatório) 

TEXTUAIS 1. Introdução (definição do tema, o problema a ser abordado, as hipóteses , 
quando couberem e a justificativa para realização do estudo) 

2. Objetivos (geral e/ou específicos) 

3. Revisão de literatura ou referencial teórico (poderá vir descrito no 
capítulo da introdução) 

4. Material e Método/ Caminho metodológico 

5. Resultados e Discussão/ Análise das informações 

6. Conclusão/ Considerações finais 

PÓS-TEXTUAIS Referências (obrigatório) 

Apêndice (opcional) 

Anexo (opcional) 

OBS: para fins de especificação das informações necessárias para elaboração de cada elemento deverá ser consultada a NBR 
14724 (ABNT, 2005). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da relevância da produção científica no meio acadêmico, sugere-se que os Trabalhos de 

Conclusão de Curso sejam apresentados em fóruns e encontros externos e internos, valorizando a produção 

intelectual do aluno e convertendo-se em benefícios para o(s) autor(es), a profissão e ao enriquecimento do 

Curso de Graduação oferecido pela PUC-GO. 

Após a apresentação final do trabalho à Banca, o Departamento de Enfermagem, Nutrição e 

Fisioterapia, por meio da Coordenação da Jornada, emitirá as declarações ao professor orientador e aos demais 

professores membros da Banca Examinadora constando o título do TCC, os nomes dos acadêmicos e dos 

membros da banca examinadora.  

A PUC-GO e o Departamento de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia resguardam o direito de publicar, 

divulgar e/ou utilizar para fins próprios os resultados das pesquisas desenvolvidas na Instituição, respeitando a 

autoria dos mesmos.  

Goiânia, fevereiro de 2010 
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