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1. ESTRUTURA DE UM TRABALHO ACADÊMICO 

 

ESTRUTURA ELEMENTO 

Pré-textuais Capa 
Folha de rosto 
Errata (opcional) 
Folha de aprovação 
Dedicatória 
Agradecimento especial (opcional) 
Agradecimentos 
Epígrafe 
Resumo na língua vernácula 
Resumo na língua Inglesa 
Resumo na língua Espanhola 
Listas de ilustração 
Listas de tabelas 

Listas de abreviaturas e siglas 
(obrigatório) 
Listas de símbolos (obrigatório) 
Sumário 

Textuais Introdução 
Desenvolvimento 
Conclusão 

Pós-Textuais Referências 
Apêndices 
Anexos 

 

2. REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO 
✓ Formato: papel A4 (21,0 cm x 29,7 cm) na vertical. 
✓ Configuração das margens: deve-se usar margens esquerda e superior de 3 cm, 

margens direita e inferior de 2 cm. 
✓ Fonte: arial, tamanho 12, preto em todo o trabalho, exceto, produto. 
✓ Recuo da primeira linha do parágrafo: 1,5 cm a partir da margem esquerda de 3 cm. 
✓ Espaçamento entre sessões: 1 linha. 
✓ Espaçamento entre linhas: 1,5 para todo corpo do texto. Exceto: o resumo, as citações 

com mais de três linhas (recuo de 4 cm da margem esquerda), as referências, as 
legendas das ilustrações e das tabelas, a ficha catalográfica, a natureza do trabalho, o 
grau pretendido, o nome da instituição a que é submetido e a área de concentração, que 
devem ser digitados em espaço simples. 

✓ Numeração das páginas: feita a partir da folha de rosto, mas só aparece a partir da 
introdução (elementos textuais) até o final do trabalho. Em algarismos arábicos, no canto 
superior direito da folha, a 2 cm da borda superior. Considerando que, obrigatoriamente, 
a primeira página de um trabalho acadêmico é a CAPA (0), seguida da FOLHA DE 
ROSTO (1), Ficha catalógrafica (anverso, não conta), FOLHA DE APROVAÇÃO (2). 

✓ O texto do trabalho deve ser justificado, com exceção das referências. 
✓ A fonte de letra do artigo no Trabalho de Conclusão de Curso é segundo as normas da 

revista. 
✓ Deve ser utilizada a logomarca da FAMEG apenas na capa do Trabalho de Conclusão 

de Curso. 



 

✓ Na folha de rosto e na folha de aprovação, a natureza do trabalho, o grau pretendido, o 
nome da instituição a que é submetido e a área de concentração devem ser 8 cm para 
a margem direita, fonte: 11 

✓ No item RESULTADOS, a formatação de textos e estrutura de quadros, tabelas e figuras 
devem seguir a normatização da revista escolhida pelo aluno e orientador. Neste item, 
os resultados já estarão no formato do artigo, desta forma, no item ANEXOS, o aluno 
deverá anexar as normas da revista escolhida para o envio do artigo. 

✓ Citações diretas com mais de 3 linhas, deve-se usar a fonte tamanho 11. 
✓ Existem alguns títulos que não recebem numeração e, por esta razão, são centralizados 

na página. São eles: 

• Agradecimentos. 

• Resumos. 

• Listas (figuras, gráficos, tabelas, quadros). 

• Sumário. 

• Referências. 

• Apêndices. 

• Anexos. 

✓ O recurso de itálico deve ser utilizado no texto para indicar palavras em outros idiomas, 
com exceção para as expressões latinas como apud e et al. 

✓ Nos anexo(s) e apêndice(s), as suas folhas devem ser numeradas e paginadas de 
maneira contínua. 



 

MODELO DA CAPA 
 

 

Margem superior: 3 cm 

3 espaços simples 

FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS 
(Fonte arial, tamanho 12, sem negrito, centralizado, com logomarca, espaço simples) 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
(Fonte arial, tamanho 12, sem negrito, centralizado, espaço simples) 

10 espaços simples 

NOME COMPLETO DO AUTOR 
(Fonte arial, tamanho 12, sem negrito, centralizado, espaço simples) 

10 espaços simples 

TÍTULO 
(Fonte arial, tamanho 12, negrito, centralizado, espaço simples) 

21 espaços simples 

Margem esquerda: 3 cm Margem direita: 2 cm 

GARANHUNS 
ANO 

(Fonte arial, Tamanho 12, sem negrito, espaço simples, centralizado) 

 
Margem inferior: 2 cm 



 

FOLHA DE ROSTO 
 

 

 

 

 

Na qualificação, o seguinte texto deverá ser utilizado: 

 
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC apresentado à 
Banca Examinadora do Curso de Medicina, da Faculdade 
de Medicina de Garanhuns, como requisito para obtenção 
do título Graduado em Medicina. 

NOME COMPLETO DO AUTOR 

(Fonte arial tamanho 12, caixa alta, sem negrito, centralizado e com espaçamento 1,5 cm entre linhas) 

9 espaços simples 

O SABER DE ADOLESCENTES SOBRE O CRACK: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A 

PRÁTICA DA ATENÇÃO BÁSICA 

(Fonte arial tamanho 12, caixa alta, negrito, centralizado e com espaçamento 1,5 cm entre linhas; subtítulo: 
(se houver), precedido de dois pontos (:) em caixa alta, negrito e sem ponto final; 

 
9 espaços simples 

 
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC apresentado à 
Banca Examinadora Curso de Medicina - FAMEG, como 
requisito * para obtenção do título de Graduado em 
Medicina. 

 
(Fonte arial, tamanho 11,espaço simples, sem negrito, 8cm para a margem direita, justificado) 

 
5 espaços simples 

 
Área de concentração: Saúde da Família 

(Fonte Arial, tamanho 11, sem negrito, espaço simples) 

1 espaço simples 

Linha de Pesquisa: Gerenciamento dos serviços de saúde 
e formação de recursos humanos 
(Fonte Arial, tamanho 11, sem negrito, espaço simples) 

1 espaço simples 

Orientador (a): Prof. Dr. Nome Completo 
(Fonte Arial, tamanho 11, sem negrito, espaço simples) 

 
8 espaços simples 

GARANHUNS 
ANO 

(Fonte arial, tamanho 12, sem negrito, espaço simples, centralizado) 



 

VERSO DA FOLHA DE ROSTO (obrigatório) 

 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 
 

 

 
 
 
 

Folha destinada à inclusão da Ficha Catalográfica a ser solicitada no aluno on line para 
a biblioteca e posteriormente impressa no verso da Folha de Rosto. Esta página, não entra 
na contagem de folhas do trabalho. 
ATENÇÃO: Não cortar os códigos que ficam no final do texto (Ex. CDD 614) e os 
dados do bibliotecário. 

F738f FORTES, Keila Maria Gonçalves da Silveira 
 

Formação do agente comunitário de saúde da família na atenção ao idoso / 
Keila Maria Gonçalves da Silveira Fortes. Orientador (a): Profª. Dra. Maria Eliete 
Batista Moura: FAMEG, 2021. 

120. p. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina) 

–   Faculdade de Medicina de Garanhuns, Garanhuns, 2021. 
 

1. Agente comunitário de saúde; 2. Formação profissional; 3. Atenção básica; 4. 
envelhecimento; I. Moura, Maria Eliete Batista II. Título. 

 
CDD 614 



 

FOLHA DE APROVAÇÃO (Obrigatório) 

Os trabalhos, depois de aprovados e corrigidos, devem trazer a folha de aprovação, 
colocada logo após a folha de rosto. Dever ser constituída pelo nome do autor do trabalho, 
título do trabalho e subtítulo (se houver), natureza, objetivo, nome da instituição a que é 
submetido, data da aprovação, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca 
examinadora e instituições a que são filiados. 
OBSERVAÇÃO: 
No dia da defesa o aluno deve trazer as 3 folhas de aprovação para colher as assinaturas 
da banca examinadora. 

NOME COMPLETO DO AUTOR 
(Fonte arial, tamanho 12, sem negrito caixa alta, centralizado e com espaçamento 1,5 cm entre 
linhas) 

6 espaços simples 

 

O SABER DE ADOLESCENTES SOBRE O CRACK: UMA CONTRIBUIÇÃO 

PARA A PRÁTICA DA ATENÇÃO BÁSICA 

(Fonte arial, tamanho 12, caixa alta, negrito, centralizado e com espaçamento 1,5 cm entre linhas; 
subtítulo: (se houver), precedido de dois pontos (:) em caixa alta e sem ponto final; 

4 espaços simples 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
apresentado à Banca Examinadora do Curso de 
Medicina, da FAMEG, título de Graduado em 
Medicina. 

 
(Fonte arial, tamanho11, sem negrito espaço simples, 8cm para margem direita, justificado) 

3 espaços simples 

APROVADO EM: / /   
(Fonte arial, tamanho 12, sem negrito, centralizado, 1 espaço 1,5) 

BANCA EXAMINADORA 
(Fonte arial, tamanho, 12, sem negrito, centralizado, 3 três espaços 1,5) 

 
 

Profa. Dra. XXX- Orientadora/Presidente 
(Fonte arial, tamanho 12, sem negrito, centralizado, espaço simples) 

Faculdade de Medicina de Garanhuns (2 dois espaços 1,5) 

 
 

Profa. Dra. XXX - 1ª Examinadora 
(Fonte arial, tamanho12, sem negrito, centralizado, espaço simples) 

Faculdade de Medicina de Garanhuns (2 dois espaços 1,5) 

 
Prof. Dr. XXX - 2º Examinador 

(Fonte arial, tamanho 12, sem negrito, centralizado, espaço simples) 

Faculdade de Medicina de Garanhuns (2 dois espaços 1,5) 

Profa. Dra. XXX - Suplente 
(Fonte arial, tamanho 12, sem negrito, à esquerda, espaço simples)  



 

DEDICATÓRIA 
(Fonte arial, tamanho 12, negrito, centralizado) 

2 espaços simples 

 

 

✓ Espaço destinado à dedicatória. 
✓ Folha que contém o oferecimento do trabalho à determinada pessoa ou pessoas de 

cunho pessoal. 
✓ O texto é fonte arial, tamanho 12, espaçamento simples e justificado 
✓ Folha separada 

 
 

 
AGRADECIMENTO ESPECIAL (opcional) 

(Fonte arial, tamanho 12, negrito, centralizado) 

2 espaços simples 

 

✓ Folha destinada ao agradecimento ao orientador do Trabalho de Conclusão de 
Curso. 

✓ O texto é fonte arial, tamanho 12, espaçamento simples e justificado. 
✓ Folha separada 

 
 

AGRADECIMENTOS 
(Fonte arial, tamanho 12, negrito, centralizado) 

2 espaços simples 

 

✓ Folha que contém manifestação de reconhecimento a pessoas e/ou instituições que 
realmente contribuíram com o autor, devendo ser expressos de maneira simples. 

✓ Texto fonte arial, tamanho 12, espaçamento simples, justificado e mais 1 intervalo 
de 1 espaço simples entre parágrafos. 

✓ Deve conter: 

• Instituição (ao nome do Reitor). 

• Coordenador do programa. 

• Professores do programa. 

• Professores do programa que colaboraram diretamente com a construção do 
trabalho. 

• Colegas de turma e da pós-graduação que colaboraram com o trabalho. 

• Secretarias do programa. 

• Amigos e funcionários da Instituição. 

• Técnicos e funcionários de e outras instituições. 

• Apoio financeiro se houver. 

• Folha separada 



 

 

EPÍGRAFE (deve constar o tópico/palavra) 

(Fonte arial, tamanho 12, negrito, centralizado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço destinado à epígrafe. Nesta folha, o 
autor usa uma citação, seguida de indicação de 
autoria, relacionada com a matéria tratada no 
corpo do trabalho. 
(Fonte arial, tamanho 12, justificado na metade da página, em 
itálico, espaço simples, e no final coloca-se o texto) 

 
Exemplo: Eu denomino meu campo de Gestão do 
Conhecimento, mas você não pode gerenciar 
conhecimento. Ninguém pode. O que você pode 
fazer, o que a empresa pode fazer é gerenciar o 
ambiente que otimize o conhecimento. 

Laurence Prusak 
( Nome do autor em negrito e alinhado à direita) 



 

RESUMO (obrigatório) 

(O título resumo, escrito em letras maiúsculas, negrito, fonte arial, tamanho 12, centralizado, 2 espaços de 
1,5) 

✓ O resumo deve ser redigido em parágrafo único, sem recuo na primeira linha, 
espaçamento simples, fonte arial, tamanho 12. 

✓ Utilizar frases concisas e afirmativas e não enumeração de tópicos. 
✓ Deve apresentar resumo estruturado com: introdução, objetivos, métodos, 

resultados e conclusão em negrito. 
✓ Utilizar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. 
✓ Não deve apresentar dados qualitativos e/ou quantitativos, nem tampouco citações 

bibliográficas. 
✓ Deve ter de 400 a 500 palavras. 
✓ No final, escrever sobre o seu produto e a sua contribuição. 
✓ Logo abaixo do resumo, seguido das palavras representativas do conteúdo do 

estudo, isto é, palavras-chave, devem apresentar as iniciais das palavras em letras 
maiúsculas (exceto preposições e artigos), em número de três a cinco, separadas 
entre si por ponto e finalizadas também por ponto e constarem no DeCS e ou MeSH. 

✓ Folha separada 
✓ EXEMPLO, NA PAGINA SEGUINTE. 

 
Palavras-chave: Saúde da Família. Enfermeiros. Educação em Saúde. 
(No mínimo 3 e no máximo 5, separada entre si por ponto). 

 
 

ABSTRACT (resumo na língua estrangeira, obrigatório) 

(O título abstract, escrito em letras maiúsculas, negrito, fonte arial, tamanho 12, centralizado, 2 espaços 
de1, 

✓ O resumo deve ser redigido em parágrafo único, sem recuo na primeira linha, 
espaçamento simples, fonte tamanho 12. 

✓ Elaborado com as mesmas características do resumo em língua portuguesa. 
✓ Deve ser feito em inglês e chama-se Abstract, seguido logo abaixo das palavras 

representativas do conteúdo do trabalho, isto é, Keywords. Sugere-se a elaboração 
do resumo (Abstract) e das palavras-chave (Keywords) em inglês. 

✓ Folha separada 
 

Keywords: Family Health. Nurses. Health Education. 
(No mínimo 3 e no máximo 5, separadas entre si por ponto). 

 
RESUMEN (resumo em língua espanhola, obrigatório) 

(O título resumen, escrito em letras maiúsculas, negrito, fonte arial, tamanho 12, centralizado, 2 espaços de 
1,5) 

 

✓ Consiste em uma versão do resumo em idioma de divulgação internacional em 
espanhol Resumen. 

✓ O resumo deve ser redigido em parágrafo único, sem recuo na primeira linha, 
espaçamento simples, fonte tamanho 12. 

✓ Deve ser seguido das palavras representativas do trabalho, isto é, palavras-chave, 
na língua escolhida. 

✓ Folha separada 
 

Palabras clave: Salud Familiar. Enfermeras. Educación en Salud. 
(No mínimo 3 e no máximo 5, separadas entre si por ponto). 



 

RESUMO 

 
 

Introdução: A contaminação pelo HPV é um fator necessário para a progressão do Câncer 
do Colo do Útero no Brasil, o que torna indispensável à interrupção da cadeia de 
transmissão, sendo a vacinação um instrumento promissor no combate ao câncer cervical. 
A Estratégia Saúde da Família atua na promoção de saúde, sendo que os profissionais de 
enfermagem associam-se às atividades educativas, especialmente na prevenção do 
Câncer do Colo do Útero, motivando a imunização contra o HPV. Objetivos: Analisar a 
capacitação técnica dos profissionais da Estratégia Saúde da Família sobre a vacina contra 
o HPV; descrever a caracterização sociodemográfica e aspectos relacionados à formação 
e capacitação/atualização dos profissionais da Estratégia Saúde da Família atuantes na 
imunização; analisar a importância da atuação dos profissionais na prática educativa em 
saúde na Estratégia Saúde da Família, junto às ações de imunização contra o HPV; e, 
elaborar um álbum educativo com orientações práticas sobre a vacina contra o HPV para 
os profissionais da Estratégia Saúde da Família. Métodos: Realizou-se um estudo 
descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, com 13 profissionais que desenvolviam 
atividades de imunização na Estratégia Saúde da Família no município piauiense mais 
populoso da microrregião do médio Parnaíba. Os dados foram coletados de março a agosto 
de 2016 por meio de entrevistas, que foram posteriormente processadas pelo software 
IRaMuTeQ. Resultados: Quanto à caracterização dos 13 profissionais participantes, 
todos pertenciam ao sexo feminino e a faixa etária variou entre 27 e 47 anos. Dentre os 
participantes, oito eram enfermeiras, duas técnicas de enfermagem e três auxiliares de 
enfermagem. O tempo de formação variou entre seis e 18 anos. Em relação ao tempo de 
experiência na Estratégia Saúde da Família, houve variação entre três e 17 anos. Dentre 
os profissionais participantes, somente cinco realizaram curso de capacitação e atualização 
na área de imunização. Dentre as enfermeiras, todas declararam ter concluído duas ou 
três pós-graduação lato sensu (especialização), dentre as quais, pelo menos uma foi em: 
saúde da família, saúde coletiva ou saúde pública. Considerando a pós-graduação stricto 
sensu, nenhuma participante declarou ser mestre ou doutora. Foram encontradas seis 
classes a partir das entrevistas dos participantes: falta de atividade educativa voltada para 
imunização contra o HPV, dificuldade de aceitação por pais e adolescentes em relação a 
vacina contra o HPV, atribuições técnicas a respeito da vacina contra o HPV, necessidade 
de educação permanente voltada a vacina contra o HPV, formação e capacitação baseadas 
na humanização e na problematização, e importância da prevenção ao câncer de colo do 
útero. Mencionaram ainda a necessidade de atualização contínua e a importância da 
educação em saúde para impulsionar a utilização da vacina contra o HPV, que é uma 
importante ferramenta preventiva, no combate ao câncer de colo do útero. Conclusão: Foi 
possível concluir sobre a necessidade de mais capacitações para os profissionais da 
Estratégia Saúde da Família responsáveis pela imunização contra o HPV. Como 
contribuição, foi elaborado um álbum educativo com orientações práticas sobre a vacina 
contra o HPV para os profissionais da Estratégia Saúde da Família. 

 
Palavras-chaves: Papillomaviridae. Vacinas contra Papillomavirus. Neoplasias do Colo do 
Útero. Estratégia Saúde da Família. 



 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE LISTAS: 
✓ Recomenda-se a elaboração de listas específicas para cada tipo de ilustração 

(desenhos, fluxogramas, tabelas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, quadros e 
outras), a partir da existência de CINCO elementos da mesma espécie. 

✓ Deve apresentar as ilustrações de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada 
item designado por seu nome específico acompanhado do respectivo número de página 
onde está localizado. 

✓ Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte inferior, 
precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no 
texto, em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou legenda. 

✓ Após a legenda, deve-se citar a fonte de onde foi retirada a ilustração, precedida da 
palavra “Fonte” (Autor, data), escrita em fonte tamanho 10, centralizada, e em negrito. 

✓ Caso o próprio autor do trabalho tenha “construído” o elemento em questão, citar a fonte 
como: pesquisa direta. 

 

MODELOS: 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

( Espaço de 1,5 entre cada item) 

Figura 1- Novo olhar sobre a produção do espaço físico na Saúde 19 

Figura 2- Círculo cromático esboçado por Goethe, em 1793 25 

Figura 3- Círculo cromático 36 

Figura 4 - Esquemas de cores 36 

Figura 5 - Dendograma sobre a avaliação da perspectiva dos Usuários das 

Unidades Básicas de Saúde quanto a Ambientação dos espaços 43 

LISTA DE TABELAS 

( Espaço de 1,5 entre cada item) 

Tabela 01- Análise Descritiva do perfil Sócio Demográfico dos professores do Instituto 

Federal de Educação 42 

Tabela 02 – Distribuição da frequência do Nível de Estresse (PSS-10) entre os docentes 

do Instituído Federal do Piauí 44 

Tabela 03 - Distribuição da frequência de depressão entre os docentes do Instituído 

Federal do Piauí 45 

Tabela 04 - Correlação entre os resultados dos testes de depressão e estresse entre os 
Docentes do Instituto Federal do Piauí (n=163) 45 

Tabela 05 - Teste de Comparação entre os sexos e os escorres dos questionários 46 



 

 
Gráfico 1 - Estatística de Empréstimos em Janeiro de 2009 

Fonte: Biblioteca UTFPR (2010) 

 
 

 
Modelo de formatação de quadro (em geral, trazem apenas informações textuais e 
diferenciam-se das tabelas) 

 

Área s de Desenvolvimento Descrição 

1. Competências sobre processos Conhecimento nos processos de trabalho 

2. Competências técnicas Conhecimento técnico nas tarefas a serem desempenhadas e 
tecnologias empregadas nestas tarefas 

3. Competências sobre a organização Saber organizar os fluxos de trabalho 

4. Competências de serviço Aliar as competências técnicas com o impacto que estas ações 
terão para o cliente consumidor 

5. Competências sociais Atitudes que sustentam o comportamento do indivíduo: saber 
comunicar-se e responsabilizar-se pelos seus atos. 

Quadro 1 - Áreas de Desenvolvimento de Competências 
Fonte: Zarifian (1999) apud Fleury e Fleury (2004) 

 
 

 
Modelo de formatação de figura 

 

 

Figura 1 - As dimensões curriculares de pré-escolar 
Fonte: Centro Social de Azurva (2009) 

 
 
 
 

 
Modelo de formatação de fotografia: 

 

Fotografia 1 - Entrada da Biblioteca da UTFPR Ponta Grossa 

Fonte: Autoria própria. 

 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE TABELAS 

✓ Recomenda-se a elaboração de listas específicas para cada tipo de ilustração (desenhos, 
fluxogramas, tabelas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, quadros e outras), a partir da 
existência de cinco elementos da mesma espécie. 

✓ Deve apresentar dados numéricos de modo resumido e é utilizada principalmente para a 
apresentação de comparações. 

✓ Toda tabela deve ter significado próprio, dispensando consultas ao texto e estar o mais próximo 
possível do trecho a que se refere; 

✓ Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por 
seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página; 

✓ O título deve ser precedido pela palavra Tabela (apenas com a inicial T maiúscula), seu 
número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos e um hífen; 

✓ 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 continuar na folha seguinte. Neste caso, o final da 
primeira folha não será delimitado por traço horizontal na parte inferior e o cabeçalho será 
repetido na folha seguinte. As folhas terão as seguintes indicações: “continua”, na primeira folha; 
“continuação”, nas demais folhas e “conclusão”, na última folha; 

✓ As fontes consultadas para a construção da tabela e outras notas devem ser colocadas após o 
traço inferior. 

✓ O tamanho da fonte na parte interna da tabela é 10; 
✓ Fonte referenciada (Autor; data) escrita em fonte arial, tamanho 10; centralizada, e em negrito; 

 

EXEMPLOS DE TABELAS: 
 

Tabela 1 - Desempenho dos alunos na prova de conhecimentos específicos 
Média CEFET  BRASIL 

Curso concluintes ingressantes concluintes ingressantes 

Matemática 27,8 22,5 27,1 22,4 
Letras 32,3 31,5 30,9 26,5 
Geografia 38,4 34,2 34,6 29,5 
Ciências Biológica 26,4 23,6 26,6 21,9 

Fonte: Relatório dos cursos avaliados em 2005 – INEP/SINAES (2006) 
 

Exemplo de tabela que ocupa mais de uma folha 

Tabela 2 - Situação da Educação Brasileira em 2002 – Ensino Médio 

 
 

 
(continua) 

Taxa de repetência no 
Ensino Médio (%) 

Taxa de evasão no 
Ensino Médio (%) 

Taxa de analfabetismo 
da população de 15 a 

17 

Sul … … … 
Paraná 19,3 8 1,4 
Rio Grande do Sul 23,3 7,7 1,1 
Santa Catarina 20,6 9,5 1,4 

Tabela 2 - Situação da Educação Brasileira em 2002 - Ensino Médio  
(conclusão) 



 
 

Taxa de repetência no 
Ensino Médio (%) 

Taxa de evasão no 
Ensino Médio (%) 

Taxa de analfabetismo 
da população de 15 a 

17 

Sudeste ... ... ... 
Espírito Santo 17,4 5,2 2,2 
Minas Gerais 14,2 7,2 2,1 
Rio de Janeiro 22,4 6,5 1,3 

São Paulo 11,5 7,6 0,8 

Fontes: IBGE: PNAD 1999 / Contagem populacional 1996; MEC/SEEC/INEP: Censo Educacional 
1999. 

 

 
LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS (obrigatório) 

✓ Lista de abreviaturas e siglas, com seus significados, devem ser apresentadas em 
ordem alfabética. 

✓ A lista deverá ser alinhada à esquerda. 
 
 
 
 

ACS Agente Comunitário de Saúde 
CAFI Centro de Atendimento em Fisioterapia 
CASI Centro de Atenção à Saúde do Idoso 
CAPS Centros de Atenção Psicossocial 
CHD Classificação Hierárquica Descendente 
CSM Centro de Saúde da Mulher 
CTA Centro de Testagem e Aconselhamento 
F-SESP Fundação Serviço Especial de Saúde Pública 
ESF Estratégia Saúde da Família 
RETSUS Rede de Escolas Técnicas do SUS 

IRaMuTeQ Interface de R pour lês AnalysesMultidimensionnelles de Texteset de 
Questionnaires 

MS Ministério da Saúde 
PACS Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
PNEPS Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
PSF Programa Saúde da Família 
SAMU Serviço Atendimento Móvel de Urgência 
SUS Sistema Único de Saúde 
TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
UCE Unidade de Contexto Elementar 
UBS Unidades Básicas de Saúde 
UPA Unidade de Pronto Atendimento 
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SUMÁRIO EXPERIMENTAL 
(Obrigatório, Fonte arial, centralizada, tamanho 12, caixa alta, negrito, espaço de 1,5) 

 

 
1 INTRODUÇÃO 17 
1.1 Contextualização do Problema 19 

1.2 Objeto do estudo 22 

1.3 Hipóteses 22 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 25 
2.1 Ansiedade 25 

2.2 Epilepsia 32 

2.2.1 Fisiopatologia das convulsões 33 

3.1 Extração do LCC 64 

3.2 Avaliação dos efeitos ansiolíticos induzidos pelo ácido anacárdico 
em murinos 

66 
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anacárdico em murinos 

67 

3.4 Avaliação do efeito antidepressivo e mecanismo de ação do ácido 
anacárdico 

68 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 74 
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✓ O sumário deve ser colocado como último elemento pré-textual. 
✓ O sumário deve figurar obrigatoriamente antes da introdução, permitindo assim a 

localização rápida das partes desejadas. 
✓ A grafia dos capítulos, seções e subseções deve ser idêntica a utilizada no texto do 

trabalho. Por exemplo, se o título MÉTODOS estiver grafado em letras maiúsculas e em 
negrito, ele deverá vir da mesma maneira no sumário. 

✓ A ordenação do sumário deverá seguir a forma utilizada no conteúdo do trabalho. 
✓ Títulos longos que não caibam em uma só linha devem ter sua continuação, a partir da 

segunda linha, sob a primeira letra da primeira palavra do título. 
✓ A numeração dos títulos é feita iniciando-se pelo: 1 INTRODUÇÃO e terminando-se no 

5 CONCLUSÃO. Fonte arial ,tamanho 12, caixa alta em negrito, algarismos arábicos e 
separados do texto por um espaço em branco (sem ponto ao final do número). 

✓ As seções primárias devem iniciar sempre em páginas distintas. 
✓ Nas seções secundárias (Ex:1.1 Contextualização do problema). Fonte arial, tamanho 

12, minúsculo, com negrito. Devem ser separados do texto que os precede por um 
espaço de 1,5cm. 

✓ Nas sessões terciárias (Ex:1.1.1 Critérios de exclusão e inclusão). Fonte arial, tamanho 
12, minúsculo, sem negrito. Devem ser separados do texto que os precede por um 
espaço de simples. 

✓ As sessões quartenária e quinaria não se utiliza mais. 
✓ Os itens referências, apêndices e anexos não possuem número de seção. 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

1 INTRODUÇÃO 
✓ Parte inicial do texto que devem constar o problema a ser abordado, as hipóteses quando 

couberem, a delimitação do assunto, objetivos da pesquisa, procedimentos 
metodológicos (classificação inicial), embasamento teórico (principais bases 
sintetizadas) e estrutura do trabalho e as justificativas. 

✓ A numeração das páginas somente deve aparecer a partir da parte textual do trabalho. 
✓ Ainda, na Introdução, cabe explicar as justificativas e relevância científica, social, etc. 

do estudo. A justificativa consiste na apresentação das razões pelas quais se busca 
realizar tal pesquisa. 

✓ A inclusão das citações é obrigatória, apenas, se o aluno se basear nas opiniões de 
outros autores. 

✓ Para as citações curtas, até três linhas, que aparecem diretamente no texto, colocar entre 
aspas (“...”), precedidas ou sucedidas da indicação de autoria. 

✓ Deve-se utilizar sempre a terceira pessoa do singular na elaboração do texto, mantendo-
se a forma impessoal com o uso do pronome SE. 

 
2 REFERENCIAL TEMÁTICO OU REFERENCIAL TEÓRICO 
✓ Também pode ser intitulado referencial teórico quando for utilizado uma teoria para 

fundamentação do referencial. 
✓ Este item consiste em realizar uma revisão dos trabalhos já existentes sobre o tema 

abordado, que pode ser em livros, artigos, enciclopédias, monografias, teses, filmes, 
mídias eletrônicas e outros materiais cientificamente confiáveis. 

✓ O referencial teórico é que possibilita fundamentar, dar consistência a todo o estudo. 
Tem a função de nortear a pesquisa, apresentando um embasamento da literatura já 
publicada sobre o mesmo tema, demonstrando que o(a) pesquisador(a) tem 
conhecimento suficiente em relação a pesquisas relacionadas e a tradições teóricas que 
apoiam e cercam o estudo. 



 

3 MÉTODOS 
✓ Após apresentar o tipo de pesquisa, devem ser especificadas as técnicas de pesquisa 

de campo, descrevendo quais instrumentos serão utilizados para obter os dados da 
pesquisa. As técnicas para se colher os dados podem ser questionários, entrevistas, 
documentos, formulários, observações, etc. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
✓ Nesta parte, deverão ser apresentados, em forma de gráficos ou tabelas, os dados 

obtidos na pesquisa, demonstrando a importância dos mesmos e comparando-os com 
outros estudos já realizados. 
4.1 Manuscrito - título do manuscrito (artigo) e os autores. 
Caso traga mais de um manuscrito, devem ser sequenciados por algarismo romano. 
4.2 Produto - título do produto. 

 
5 CONCLUSÃO 
✓ Parte final do texto, onde o conteúdo responde aos objetivos ou hipóteses propostas para 

o desenvolvimento do trabalho. 
OBS: As normas da revista escolhida deverão ser entregues, em separado, no envelope. 

 

REFERÊNCIAS 
(Fonte arial, tamanho 12, centralizado, espaço simples entre linhas, separadas entre si por um espaço 
simples em branco) 

✓ As referências devem ser apresentadas com espaçamento simples entre linhas, porém 
separadas entre si por 2 espaços simples. Do lado esquerdo justificado e do lado direito 
não justificado. 

✓ Constitui-se de uma lista ordenada alfabeticamente de documentos citados pelo autor do 
trabalho, conforme as normas da ABNT. 

✓ Nas referências devem constar obrigatoriamente todas as obras citadas no trabalho. 
✓ Para não ampliar em demasiado esta lista, sugere-se não referenciar obras consultadas, 

mas não citadas. 
✓ A entrada se faz sistematicamente pelo sobrenome. Entretanto, não havendo o autor 

(pessoa ou entidade), far-se-á pelo título. 
✓ Deve-se indicar o(s) autor(es), pelo último sobrenome, em maiúsculas, seguido do(s) 

prenome(s) e outros sobrenomes, abreviado(s) ou não. Recomenda-se, tanto quanto 
possível, o mesmo padrão para abreviação de nomes e sobrenomes, usados na mesma 
lista de referências. Os nomes devem ser separados por ponto-e-vírgula, seguido de 
espaço. 

✓ Quando são referenciadas várias obras de um mesmo autor na lista de referências, 
substitui-se o nome do autor das referências subsequentes por um traço equivalente a 
seis espaços de caractere. Este traço substitui o sobrenome e o nome do autor. 

 
SEGUEM OS MODELOS ABAIXO CONFORME AS NORMAS DA ABNT 

 
a) artigo de revista, boletim, etc.  
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título da revista (abreviado ou não), volume, 
número, páginas iniciais e finais, ano. 

 
EXEMPLOS: 
COSTA, V. R. À margem da lei. Em Pauta, n. 12, p. 131-148, 1998. 

 

GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração, v. 3, n. 
2, p. 15-21, 1997. 

 
TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, DF, ano 1, n. 1, p. 18-23, 1997 

MANSILLA, H. C. F. La controversia entre universalismo y particularismo en la filosofia de 
la cultura. Revista Latinoamericana de Filosofia, v. 24, n. 2, 1998. 



 

SEKEFF, Gisela. O emprego dos sonhos. Domingo, 26, n. 1344, p. 30-36, 2002. 

b) obras com apenas um autor 
SOBRENOME, Nome. Título da obra: subtítulo (se houver). x. ed. Local: Editora, ano. 

 
EXEMPLOS: 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa Social. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
1989. 

 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental. Estudo de impacto ambiental – EIA, Relatório de impacto ambiental – 
RIMA: manual de orientação. São Paulo, 1989. 48 p. (Série Manuais). 

 
IBICT. Manual de normas de editoração do IBICT. 2. ed. Brasília, DF, 1993. 41 p. 

 
c) obras com dois autores: os nomes devem ser separados por ponto-e-vírgula, seguido 
de espaço. 
SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Título da obra: subtítulo (se houver). ed. 
Local: Editora, ano. 

 
EXEMPLOS: 
CERVO, A.L; BERVIAN, P.A; DA SILVA, R. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2007. 

 
DAMIÃO, R.T; HENRIQUES, A. Curso de direito jurídico. São Paulo: Atlas, 1995. 

 
d) obras com três autores: os nomes devem ser separados por ponto-e-vírgula, seguido 
de espaço.  
SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Título da 
obra: subtítulo (se houver). x. ed. Local: Editora, ano. 

 
EXEMPLO: 
PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. Alegria de saber: matemática, segunda 
série, 2, primeiro grau: livro do professor. São Paulo: Scipione, 1995. 136 p. 

 
e) obras com mais de três autores: indica-se apenas o primeiro, acrescentando-se a 
expressão “et al”. 
SOBRENOME, Nome et al. Título da obra: subtítulo (se houver). ed. Local: Editora, ano. 

 
EXEMPLO: 
URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o 
Brasil. Brasília, DF: IPEA, 1994. 

 
f) autor entidade coletiva. 
NOME DA ENTIDADE. Título da obra. Local, ano. número de paginas 

 
EXEMPLO: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 
documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo, 
1992. São Paulo, 1993. 467 p.órgãos governamentais. 
 
LOCAL (país, Estado ou cidade). Nome do órgão. Nome do departamento. Título da 
obra. Local, ano. número de páginas. 

 



 

EXEMPLOS: 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a política 
ambiental do Estado de São Paulo. São Paulo, 1993. 35 p. 

 

BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF, 1993. 28 p. 
 

g) se houver duplicidade de nomes, deve-se acrescentar no final a unidade geográfica 
que identifica a jurisdição, entre parênteses. 

 

EXEMPLOS: 
BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Relatório da Diretoria-Geral: 1984. Rio de Janeiro, 
1985. 40 p. 

 
BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal). O 24 de julho de 1833 e a guerra civil de 1829- 
1834. Lisboa, 1983. 95 p. 

 
h) obra com organizador, editor, coordenador, etc. 
SOBRENOME, Nome (Ed.) Título da obra: subtítulo (se houver). x. ed. Local: Editora, 
ano. número de páginas. 

 
EXEMPLOS: 
FERREIRA, Léslie Piccolotto (Org.). O fonoaudiólogo e a escola. São Paulo: Summus, 
1991. 

 
MARCONDES, E.; LIMA, I. N. de (Coord.). Dietas em pediatria clínica. 4. ed. São Paulo: 
Sarvier, 1993. 

 

MOORE, W. (Ed.). Construtivismo del movimiento educacional: soluciones. Córdoba, 
AR.: [s.n.], 1960. 

 
LUJAN, Roger Patron (Comp.). Um presente especial. Tradução Sonia da Silva. 3. ed. 
São Paulo: Aquariana, 1993. 167 p. 

 
i) partes de um livro do mesmo autor (capítulos, trechos, fragmentos, volumes). 
SOBRENOME, Nome. Título do capítulo. In: . Título da obra. x. ed. Local: Editora, 
ano. nº. da página inicial e final do capítulo. 

 
EXEMPLOS: 
TURANO, J. C.; TURANO, L. M. Fatores determinantes da oclusão em prótese total. In: 
  . Fundamentos de prótese total. 4. ed. São Paulo: Quintessence, 1998. cap. 13. 

 
SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujús. In: . História do Amapá, 
1º grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3, p. 15-24. 

 
j) partes de um livro com diferentes autores (o autor do capítulo é diferente do autor do 
livro). 
SOBRENOME, Nome. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome. Título da obra. x. ed. 
Local: Editora, ano. nº. da página inicial e final do capítulo (xx-xx). 
 

EXEMPLOS: 
ROMANO, G. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. 
(Org.). História dos jovens 2: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996. p. 7-16. 

 
REGO, L. L. B. O desenvolvimento cognitivo e a prontidão para a alfabetização. In: 
CARRARO, T. N. (Org.). Aprender pensando. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1991. p. 31-40. 



 

 

k) autoria desconhecida 
TÍTULO. ed. Local: Editora, ano. 

 
EXEMPLO: 
DIAGNÓSTICO DO SETOR EDITORIAL BRASILEIRO. São Paulo: Câmara Brasileira do 
Livro, 1993. 64 p 

 
l) dissertações, teses e trabalhos de conclusão de curso  
SOBRENOME, Nome. Título do Trabalho de Conclusão de Curso, tese ou TCC. 
Data. Total de folhas. Trabalho de Conclusão de Curso, Tese ou Trabalho de Conclusão de 
Curso (Área) - Faculdade, Universidade, cidade. 

 
EXEMPLOS: 
MORGADO, M. L. C. Reimplante dentário. 1990. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização) – Faculdade de Odontologia, Universidade Camilo Castelo Branco, São 
Paulo, 1990. 

 
ARAUJO, U. A. M. Máscaras inteiriças Tukúna: possibilidades de estudo de artefatos de 
museu para o conhecimento do universo indígena. 1985. 102 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Curso em Ciências Sociais) - Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo, São Paulo, 1986. 

 
ALENTEJO, E. Catalogação de postais. 1999. Trabalho apresentado como requisito 
parcial para aprovação na Disciplina Catalogação III, Escola de Biblioteconomia, 
Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999. 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 1984. 

 
m)leis e decretos 
Os elementos essenciais são: jurisdição (ou cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de 
normas), título, numeração, data e dados da publicação. No caso de Constituições e suas 
emendas, entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se a palavra Constituição, 
seguida do ano de promulgação, entre parênteses. 

 
EXEMPLOS: 
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Lex: coletânea de 
legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998. 

 
BRASIL. Medida provisória nº 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, 
p. 29514. 

 

n) fotografias, desenhos, gravuras, ilustrações, transparências, cartazes, diapositivos entre 
outros.  
SOBRENOME, Nome. Título (quando não existir, deve-se atribuir uma denominação ou a 
indicação [sem título], entre colchetes). Data. Especificação do suporte. Se for necessário, 
podem-se acrescentar outros elementos complementares à referência. 



 

EXEMPLOS: 
FRAIPONT, E. Amilcar II. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 1998. Caderno 2, 
Visuais. p. D2. 1 fotografia, p&b. Foto apresentada no Projeto ABRA/Coca-cola. 

 
LEVI, R. Edifício Columbus de propriedade de Lamberto Ramengoni à Rua da Paz, 
esquina da Avenida Brigadeiro Luiz Antonio: n. 1930-1933. 1997. 108 f. Plantas diversas. 
Originais em papel vegetal. 

 
o) obras consultadas em meio eletrônico (CD-ROM, internet, etc.)  
Devem-se acrescentar as informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Se 
a obra for consultada online, é essencial incluir as informações sobre o endereço eletrônico, 
colocado entre os sinais < >, precedido da expressão “Disponível em:” e a data de acesso 
ao documento, precedida da expressão “Acesso em:” opcionalmente acrescida dos dados 
referentes a hora, minutos e segundos. 

 
 

APÊNDICES (obrigatório) 

(Fonte arial, tamanho 12, centralizado, no meio da página a palavra APÊNDICES, na página seguinte 

coloca-se os documentos) 

 
✓ São textos ou documentos elaborados pelo autor, a fim de complementar sua 

argumentação ou apresentação sem que a unidade sofra desconexão da ideia central; 
✓ São identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos 

títulos, devendo estar centralizados na folha; 
✓ Criar uma folha de apresentação para cada novo elemento; 
✓ Sua paginação deve ser contínua a do texto; 

Exemplo: 

APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
(em outra folha, centralizado) 

 
 

ANEXOS (obrigatório) 

(Centralizado, arial ou times 12, no meio da página a palavra ANEXOS, na página seguinte coloca-se os 
documentos) 

 

✓ Texto ou documento não elaborado pelo autor, que servem de fundamentação, 
comprovação e ilustração; 

✓ Criar uma folha de apresentação para cada novo elemento; 
✓ Sua paginação deve ser contínua a do texto; 
✓ São identificados por letras maiúsculas e consecutivas, travessão e pelos respectivos 

títulos, devendo estar centralizados na folha. 

 
 

Exemplo: 
 
 

ANEXO A – REGULAMENTO TÉCNICO PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE 
ALIMENTOS (em outra folha, centralizado) 



 

INFORMAÇÕES 

✓ No item APÊNDICES, deverá constar O TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO (TCLE), TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TALE) ( caso pesquisa que envolva crianças) e o INSTRUMENTO DE COLETA DE 
DADOS ( se elaborado pelos pesquisadores). 

✓ No dia da qualificação o(a) aluno(a) deverá trazer uma cópia do seu Trabalho de 
Conclusão de Curso para fazer as correções juntamente com a banca examinadora. 

✓ O(A) aluno(a) deverá chegar com 30 minutos de antecedência. 
✓ O tempo para apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso é de até 30 (trinta) 

minutos. 
✓ A pontualidade e o tempo de apresentação são itens que também serão utilizados 

como critério de avaliação. 
✓ O tempo para arguição do 1º membro convidado é de até 10 (dez) minutos. 
✓ O tempo para arguição do 2º membro convidado é de até 10 (dez) minutos. 
✓ O tempo para interpelação do(a) orientador(a) é de até 5 (cinco) minutos. 
✓ O tempo para resposta do(a) aluno(a) é de até 7 (sete) minutos. 
✓ As correções propostas pela banca examinadora deverão ser providenciadas em até 

30 (trinta) dias após a qualificação, impreterivelmente. Este procedimento estará 
atrelado à nota na disciplina. 

 
1. PROCEDIMENTOS PARA A DEFESA 

 
✓ Defesa é a etapa do Curso onde o(a) aluno(a) deverá apresentar para a banca 

examinadora o Trabalho de Conclusão de Curso em Medicina é obrigatório que, neste 
momento, o(a) aluno(a) apresente o artigo científico no formato da revista escolhida, bem 
como o PRODUTO FINALIZADO. 

✓ Na defesa o(a) aluno(a) será avaliado(a) por uma banca examinadora com a seguinte 
composição: Presidente – Professor(a) orientador; 1º Examinador - Professor(a) 
Doutor(a) convidado(a) externo que faça parte de um programa de pós-graduação Stricto 
Sensu, aprovado com nota mínima de 3 pelo MEC; 2º Examinador - Professor(a) 
Doutor(a) do quadro permanente do Curso profissional em Saúde da Família; e Suplente 
– Professor(a) Doutor(a) do quadro permanente do Curso profissional em Saúde da 
Família. (mesma Banca da Qualificação). 

✓ O período para a defesa é no quarto semestre do Curso. 
✓  A apresentação da defesa é pública. A Coordenação do Curso informará ao (à) aluno 

(a) e ao(à) orientador(a) o período da defesa, lembrando que este procedimento estará 
atrelado à nota na disciplina. 

✓ O (A) aluno(a) deverá solicitar para a Biblioteca a ficha catalográfica no aluno on 
line. 

✓ O (A) aluno (a) deverá solicitar para a Coordenação do Curso que providencie as cartas 
convite, informando o tema do trabalho, o nome do aluno, assim como o dia e a hora da 
Defesa. Não esquecer de comunicar à Coordenação do Curso caso tenha sido alterado 
o título do Trabalho de Conclusão de Curso, com no mínimo 20 (vinte) dias de 
antecedência. Esta data deverá ser de comum acordo com o(a) orientador(a). 

✓ O(A) aluno(a) deverá dirigir-se à Coordenação do Curso para pegar as cartas convite e 
deverá juntar com o Trabalho de Conclusão de Curso impressa e encadernada, 
colocando–as em um envelope para ser entregue ao(à) orientador(a) e aos demais 
membros da banca examinadora com no mínimo de 20 (vinte) dias de antecedência da 
apresentação. A entrega é feita pelo (a) aluno (a). 

✓ No item APÊNDICES, deverá constar O TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO (TCLE), TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TALE) ( caso pesquisa que envolva crianças) e o INSTRUMENTO DE COLETA DE 
DADOS ( se elaborado pelos pesquisadores). 

✓ No item ANEXOS deverá constar A AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL, o PARECER 
CONSUBSTANCIADO DO CEP e o INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS, se este 



 

for validado na literatura. 
✓ No envelope deverá constar em separado as NORMAS DA REVISTA ESCOLHIDA – 

qualis B1 ou superior para a área de ENFERMAGEM. 
✓ O(A) aluno(a) deverá chegar com 30 (trinta) minutos de antecedência. 
✓ A pontualidade e o tempo de apresentação são itens que também serão utilizados 

como critério de avaliação. 
✓ O tempo para apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso é de até 30 (trinta) 

minutos. 
✓ Entregar na Coordenação do Curso o seu Trabalho de Conclusão de Curso em 

ARQUIVO EDITÁVEL PELO WORD; 
✓ O tempo para arguição do 1º membro convidado é de até 10 (dez) minutos. 
✓ O tempo para arguição do 2º membro convidado é de até 10 (dez) minutos. 
✓ O tempo para interpelação do(a) Orientador(a) é de até 5 (cinco) minutos. 
✓ O tempo para resposta do(a) aluno(a) é de até 7 (sete) minutos. 
✓ O(a) aluno(a) deverá imprimir 2 (duas) folhas de aprovação do Trabalho de Conclusão 

de Curso para colher as assinaturas dos membros da banca examinadora. 
✓ O(a) aluno(a) deverá entregar, no momento da apresentação da defesa, 3 (três) cópias 

do produto para apresentar para a banca examinadora. 
✓ O(a) aluno(a) deverá trazer uma cópia do seu Trabalho de Conclusão de Curso para 

fazer as correções. 
 

2. PROCEDIMENTOS A SEREM TOMADOS APÓS A DEFESA 
 

✓ Se houver necessidade, o (a) aluno(a) deverá realizar as correções de acordo com as 
sugestões da banca examinadora. 

✓ As correções propostas pela banca examinadora deverão ser providenciadas até 30 
(trinta) dias após a defesa, impreterivelmente. Este procedimento estará atrelado à nota 
no TCM. 

✓ Revisão do português; inglês e espanhol: é obrigatória a entrega de declaração 
confirmando a revisão ortográfica realizada por professor com formação de Licenciatura 
em Letras (em anexo). 

✓ Mostrar o Trabalho de Conclusão de Curso corrigida para o(a) orientador(a) emitir o 
parecer aprovando as correções realizadas. 

✓ Sugestão do número mínimo de páginas: 40 (quarenta) páginas de elementos textuais. 
✓ Sugestão do número mínimo de referências: 30 (trinta) referências bibliográficas. 
✓ Após formalmente aprovado pelo orientador, o aluno deverá: 

• Enviar o Trabalho de Conclusão de Curso para a Coordenação de Curso 
solicitando autorização para entrega; 

• Levar o seu Trabalho de Conclusão de Curso para a reprografia da FAMEG I 
e solicitar a gravação de 3 (TRÊS) cópias de CD; 

• Entregar na Coordenação do Curso os seguintes materiais: 
➢ O seu Trabalho de Conclusão de Curso em 3 (três) cópias gravadas em CD; 
➢ A impressão de três cópias do produto ou um modelo físico em caso de jogos, 

maquetes e outros que não possam ser replicados. 
➢ Documento comprovante de submissão de pelo menos um artigo para publicação 

em uma revista com QUALIS B1, A1 ou A2 na área de Enfermagem. 
➢ No artigo, o nome do discente deverá ocupara a primeira posição, seguido dos 

nomes dos membros da banca avaliadora SOMENTE e o nome do orientador 
por último. 

• Após a entrega do material na Coordenação do Curso de Medicina, o aluno deverá 

dar entrada no Protocolo da FAMEG solicitando seu diploma com os seguintes 

documentos: 

• Xerox da carteira de identidade (autenticado em cartório); 

• Xerox do diploma de graduação (frente e verso, autenticado em cartório); 

• Xerox do histórico de graduação (autenticado em cartório); 



 

• Nada consta da Biblioteca da FAMEG; 

• Nada consta na tesouraria. 

 

OBSERVAÇÃO: Para o recebimento do diploma, o(a) aluno(a) deverá, além de apresentar 
os documentos exigidos acima, ter cumprido todos os créditos de disciplinas e as 
obrigações relativas ao contrato assinado. 

 
4 ORIENTAÇÕES A (O) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) E PROFESSORES 
CONVIDADOS: 

 
✓ Encaminhar um documento de autorização do orientador para a entrega do material de 

qualificação/defesa conforme as normas do manual de normatização do TCC. 
✓ Ser pontual, com vistas a evitar atrasos na apresentação de sua responsabilidade. 
✓ Devolver, ao(à) aluno(a), no dia da apresentação, a versão corrigida de seu Trabalho 

de Conclusão de Curso. 
✓ Logo que terminar a apresentação da qualificação ou defesa, o professor orientador 

deverá entregar os formulários e a ata na Coordenação do Curso. 
 

*Qualquer intercorrência deverá ser comunicada à Coordenação do Curso. 


