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1. APRESENTAÇÃO
Prezados estudantes,
Este manual foi produzido para orientá-los na elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), que é uma atividade curricular obrigatória do Curso de Graduação em Enfermagem,
da Escola Paulista de Enfermagem (EPE), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), de
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem.
O TCC é um trabalho que deve ser realizado individualmente e entregue em data
determinada pela Comissão de Curso da EPE/Unifesp no último ano da Graduação, abordando
temática da área de estudo, sob a orientação de um professor escolhido pelo aluno.
O TCC é um exercício acadêmico que inicia o discente na pesquisa bibliográfica em fontes
confiáveis cientificamente e desenvolve competências para a definição de um tema e problema
de estudo; a revisão bibliográfica; a coleta, organização, análise e apresentação de dados, e a
redação do texto acadêmico.
O objetivo deste manual é tornar claro o processo de construção do trabalho, desde a fase
de elaboração do projeto de pesquisa até a entrega da monografia ou artigo científico. Todo aluno
deve ler com atenção, para conhecer seus direitos e deveres, as etapas de execução, a avaliação
e os prazos e documentos indispensáveis para a conclusão de seu TCC.

Desejamos a todos um bom trabalho!

Comissão de Manual do TCC 2017
Escola Paulista de Enfermagem – Unifesp.
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2. O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, SEUS OBJETIVOS E ESTRUTURA

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) representa um instrumento fundamental na
formação do profissional enfermeiro, como atividade complementar, de caráter obrigatório,
estando regulamentado através da Resolução CNE/CES Nº 3 de 7 de novembro de 2001, do
Conselho Nacional de Educação, no artigo 12. A obtenção do título de Enfermeiro tem como
requisito indispensável a elaboração e apresentação desse trabalho, submetido à apreciação de
uma Banca Examinadora.
Por TCC entende-se uma monografia, que demonstre capacidade de definir um problema
de pesquisa, na área da Enfermagem e Saúde, ou a elas relacionadas, com revisão da literatura,
coleta de dados e análise dos dados obtidos, que demonstre capacidade de reflexão e síntese,
atendendo a metodologia científica.
São objetivos do TCC:
a) Habilitar os futuros enfermeiros no desenvolvimento da pesquisa científica;
b) Despertar e estimular o interesse pela pesquisa, com incorporação de suas evidências à
prática profissional.
A Coordenação do TCC será do professor responsável pela Unidade Curricular Elaboração
do Trabalho de Conclusão de Curso e são responsáveis pela condução do TCC:
I – Docente responsável pela UC Elaboração de trabalho de conclusão de curso;
II – Professor Orientador;
III– Orientando.
A elaboração do TCC deverá ser individual, sendo de livre iniciativa do acadêmico a
escolha do assunto a ser desenvolvido, desde que relacionado às disciplinas que compõem o
currículo de Graduação em Enfermagem da Unifesp e aos grupos de pesquisas dos orientadores.
A realização do TCC compreende as seguintes etapas:
a) Elaboração do projeto de pesquisa;
b) Desenvolvimento da pesquisa e entrega do TCC no formato de monografia ou artigo científico.
A escolha da forma do TCC ficará a critério do orientador junto com seu orientando.
Ressalta-se que trabalhos de Iniciação Científica, realizados ao longo da graduação, sob
orientação de professor, que atendam aos pré-requisitos acima mencionados, poderão ter
validade como TCC, a critério do orientador e discente.
Quando no formato de monografia, a orientação para a estrutura do TCC tomará como
base a norma ABNT - NBR 14724 do ano de 2011, sobre Informação e documentação 5
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Trabalhos acadêmicos - Apresentação. As citações indicadas no texto seguirão o sistema de
chamada autor-data, mencionado na norma ABNT - NBR 10520 do ano de 2002, sobre
Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação. As referências
bibliográficas seguirão a norma ABNT - NBR 6023 do ano de 2002, sobre Informação e
documentação – Referência – Elaboração. Quando no formato de artigo científico, a orientação
para a estrutura do TCC tomará como base as normas do periódico escolhido pelo orientador.

3. A ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O Professor Orientador deverá ser docente ou técnico administrativo em ensino, vinculado
à Unifesp, que desenvolva atividades de ensino no curso de Graduação em Enfermagem, com
titulação mínima de mestre. A critério do orientador poderá ser solicitada a participação de um
coorientador especialista na área.
O número de orientandos para cada Professor Orientador/TCC será estabelecido pelo
próprio orientador, não devendo ultrapassar o limite de cinco (05).

4. O ORIENTANDO

Estará habilitado a concluir o TCC o acadêmico que estiver regularmente matriculado na 4ª
série do Curso de Graduação em Enfermagem. São atribuições do orientando:
I – Tomar conhecimento do regulamento do TCC e sua sistemática por meio da página eletrônica
da Escola Paulista de Enfermagem;
II – Informar aos professores das Unidades Curriculares Metodologia da pesquisa I, Metodologia
da pesquisa II e Elaboração de TCC o aceite do professor para orientação, segundo sua
disponibilidade e temática de estudo;
III – Cumprir o cronograma estabelecido no projeto, junto ao orientador, e na Unidade Curricular
Elaboração do TCC;
IV – Submeter o arquivo do TCC no ambiente virtual de aprendizagem da Unidade Curricular
Elaboração de TCC, até os 30 dias do mês de setembro do ano de conclusão do curso;
V – Apresentar o TCC oralmente na data e evento definidos pela Comissão de Curso, sob a
coordenação da Unidade Curricular Elaboração de TCC, com o tempo de dez minutos.
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5. O ORIENTADOR

Para o adequado fluxo de entrega do TCC, foram definidas as seguintes atribuições ao
orientador:
I – Designar um parecerista para a avaliação do TCC de seu orientando, com competência na
temática e/ou método envolvidos;
II – Responsabilizar-se pelo envio, ao parecerista, do TCC de seu orientando e instrumento de
avaliação (Anexo 2);
III – Receber do parecerista, até os 30 dias do mês de outubro do ano corrente, o instrumento de
avaliação do TCC devidamente preenchido;
IV – Realizar a avaliação do estudante e do TCC (Anexo 1);
V - Em até dois dias úteis, encaminhar ao responsável pela UC Elaboração de TCC a nota final
do TCC (Anexo 3), acompanhada dos instrumentos de avaliação do orientador (Anexo 1) e do
parecerista (Anexo 2).

6. A AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O TCC será avaliado pelo orientador e um parecerista, por ele indicado, vinculado ou não à
Instituição, conforme instrumentos em anexo. A formalização da aprovação ou reprovação do
acadêmico dar-se-á mediante entrega dos instrumentos de avaliação do orientador e do
parecerista, que deverão conferir uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo executada média
aritmética para o computo final da nota do TCC.
O acadêmico poderá solicitar revisão de nota atribuída ao TCC em até 48h após
divulgação das notas. A solicitação justificada deve ser dirigida ao responsável pela Unidade
Curricular Elaboração de TCC, em formulário próprio (Anexo 4), protocolado na secretaria de
Graduação.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Curso de Graduação em
Enfermagem, ouvidas as partes envolvidas no processo de avaliação.
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ANEXOS
Anexo 1 – Instrumento do orientador para avaliação do discente e Trabalho de Conclusão de Curso.
Anexo 2 – Instrumento do parecerista para avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso.
Anexo 3 – Instrumento de encaminhamento da nota final do TCC.
Anexo 4 – Instrumento de solicitação de revisão de nota do TCC.
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ANEXO 1
INSTRUMENTO DO ORIENTADOR PARA AVALIAÇÃO DO DISCENTE E
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Título do Trabalho: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Nome do(a) Discente: ___________________________________________________________________________
Nome do(a) Orientador(a): _______________________________________________________________________
Nome do(a) Co-orientador(a): ____________________________________________________________________

CRITÉRIOS

Sim

Não

Parcialmente

Nota

Realizou busca, seleção e interpretação
de publicações científicas em bases de
dados e sites de organizações
reconhecidas.
Reconheceu e aplicou as dimensões
éticas relacionadas à autoria e execução
da pesquisa.
Compareceu às reuniões de orientação
Cumpriu os prazos estabelecidos para a
entrega de atividades relacionadas à
pesquisa.
Desenvolveu escrita em estilo e rigor
acadêmico.
Nota final

Relato de desempenho do orientando:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Data: ___ / ___ / ______
Assinatura do(a) orientador(a):___________________________________
Assinatura do(a) orientando(a):___________________________________
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ANEXO 2
INSTRUMENTO DO PARECERISTA PARA AVALIAÇÃO DO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Título do Trabalho: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Nome do(a) Discente: ___________________________________________________________________________
Nome do(a) Orientador(a):_______________________________________________________________________
Nome do(a) avaliador(a):_________________________________________________________________________

CRITÉRIOS

Sim

Não

Parcialmente

Nota

Adequação quanto a:
1. Título (0 a 0,5)
2. Resumo (0 a 1,0)
3. Introdução (0 a 1,0)
4. Objetivos (0 a 1,0)
5. Material e Métodos (0 a 1,0)
6. Resultados (0 a 1,0)
7. Discussão (0 a 1,0)
8. Conclusão (0 a 1,0)
9 Referências (0 a 1,0)
10. Formatação e apresentação geral (0 a 0,5)
11. Ortografia (0 a 1,0)
Nota final

Apreciação geral:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Data: ___ / ___ / ______
Assinatura do(a) avaliador(a):___________________________________
E-mail:_____________________________________________________
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ANEXO 3
INSTRUMENTO DE ENCAMINHAMENTO DA NOTA FINAL DO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

À Profa. Dra. _________________________________________________________
Responsável pela UC Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso

Senhora Professora,

Encaminho

o

Trabalho

de

Conclusão

de

“_________________________________________________________”,
_________________________________________________________,

Curso

intitulado

do(a)
realizado

aluno(a)
sob

minha

orientação, e para o qual foi atribuída a nota final _______ (___________ escrever por extenso).
Nesta oportunidade, indico o formato para a apresentação do TCC e a revista científica escolhida,
no caso de produção de artigo científico.

FORMATO:

□ monografia

□ artigo científico

Revista científica: _____________________________________________________

São Paulo, ___ de _____________ de 20___.

Atenciosamente,

Assinatura: _________________________________________
Orientador: Prof(a). Dr(a). _________________________________
E-mail:
12
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ANEXO 4
INSTRUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE NOTA DO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO1

À Profa. Dra. __________________________________________________
Responsável pela UC Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso

Senhora Professora,

Solicito a V.S.ª revisão da nota atribuída ao Trabalho de Conclusão de Curso, por mim
desenvolvido, intitulado “_________________________________________________________”,
sob orientação do Prof(a). Dr(a). __________________________________________________.
Conforme disposto no Manual do Trabalho de Conclusão de Curso, apresento abaixo a
justificativa da solicitação:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

São Paulo, ___ de _____________ de 20__.

Atenciosamente,
Assinatura: _______________________________
Nome completo do aluno
E-mail:
1

Este instrumento deverá ser protocolado na secretaria de Graduação em Enfermagem.
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