
 

 

 
 
 
 
 

 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 

 

 
CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1 º - O presente regulamento de Trabalho de Conclusão do Curso refere-se à 
formação do Enfermeiro. 
Parágrafo Único. Nenhum acadêmico poderá obter o grau de Enfermeiro sem ter 
cumprido as exigências relativas ao Trabalho de Conclusão do Curso. 
 
 

CAPITULO II 
DOS OBJETIVOS  

 
Art. 2º - São objetivos do Trabalho de Conclusão do Curso: 

I.  Estabelecer uma interação dialética entre os conteúdos teóricos 
trabalhados ao longo do Curso e situações concretas do campo 
profissional;  

II. Permitir maior detalhamento e profundidade na abordagem dos conteúdos 
curriculares;  

III. Operacionalizar conceitos teóricos para a busca da fundamentação teórica 
e a reflexão sobre situações reais; 

IV. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver 
problemas dentro das áreas de formação específica; 

V. Incentivar o interesse na investigação científica como meio de solucionar 
problemas; 

VI. Estimular o espírito empreendedor por meio da execução de projetos; 
VII. Intensificar a extensão universitária por meio do crescimento profissional, 

da resolução de problemas existentes no setor produtivo e na sociedade; 
VIII. Estimular a construção do conhecimento coletivo. 

 
 
 
 
 



 

CAPITULO III 
DO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO 

 
Art. 3º - O Trabalho de Conclusão de Curso será realizado nos dois últimos 
semestres do curso (9º e 10º).  
 
Art. 4º - O acompanhamento dos discentes no trabalho de conclusão será feito por 
um professor orientador, observando a área de conhecimento, a área de atuação 
e a disponibilidade do professor. 
Parágrafo único - Se houver necessidade, a figura do co-orientador poderá existir, 
para auxiliar nos trabalhos de orientação, devendo ter graduação em áreas afim e 
ser indicado pelo orientador. 
 
Art. 5º - O professor orientador deve obrigatoriamente ser professor da Faculdade 
Educacional Araucária e enfermeiro. O mesmo não se aplica ao co-orientador. 
 
Art. 6º - A mudança de orientador deverá ser solicitada por escrito, com o visto do 
novo orientador, aluno e antigo orientador, e aprovada pela coordenação do curso 
e pelo professor responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
Art. 7º - O acompanhamento dos trabalhos de conclusão será feito pelo docente 
da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, que poderá solicitar adequações e 
definir prazos para conclusão das fases do projeto, quando necessário e sempre 
que houver a possibilidade de prejuízo ao aluno e a sua colação de grau.  
 
Art. 8º - A desistência da orientação por parte do professor deve ser solicitada ao 
professor responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, por 
escrito, que dará ciência à coordenação. 
 
 

CAPITULO IV 
DA DESESA PÚBLICA E ENTREGA DO TRABALHO 

 
Art. 9º - O tema para o trabalho de conclusão do curso deve estar inserido em um 
dos campos de atuação do curso de Enfermagem. 
 
Art. 10 – A defesa do Trabalho de Conclusão de Curso será realizada em evento 
específico, cuja data, horário e local serão informados pelo professor responsável 
pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso com anuência do Coordenador do 
Curso.  
 
Art. 11 – O TCC deverá ser apresentado em sessão pública, após a conclusão e 
aprovação em todas as disciplinas do curso, para uma banca avaliadora, 
composta com no mínimo três docentes, sendo obrigatórias as presenças do 
professor orientador do trabalho, um professor que atue na área de conhecimento 
da proposta e o professor responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de 
Curso. A presença do co-orientador é opcional e se existir o mesmo não 



 

contribuirá com nota relevante ao projeto. Todos os membros da banca deverão 
possuir formação de nível superior. 
 
Art. 12 – Para a apresentação pública do Trabalho de Conclusão de Curso é 
necessário apresentar: 

I.  Uma via impressa do Trabalho de Conclusão de Curso para cada 
membro da banca avaliadora; 

II. Ofício do professor orientador, solicitando a apresentação com indicação 
dos membros componentes da banca examinadora, dia e hora da 
apresentação do TCC.  

 
Art. 13 – A definição das datas, horário e local da defesa pública será realizada 
pelo professor responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso com 
anuência do Coordenador do Curso. 
 
Art. 14 – Os de trabalho de conclusão de curso serão avaliados com base nos 
seguintes critérios:  

I. Valor acadêmico, inovações ou utilidade prática; 
II. Cronograma de execução; 

III. Custos, condições e materiais disponíveis. 
 
Art. 15 - Os trabalhos que necessitarem de ajustes deverão ser corrigidos e 
entregues para o professor orientador no prazo de, no mínimo, 10 dias.  
 
Art. 16 - O aluno que não obtiver aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso 
pela banca avaliadora deverá realizar as correções necessárias e remarcar, junto 
à Coordenação de Curso, nova data par apresentação à banca. 
 
Art. 17 - Após a aprovação final pela banca avaliadora, revisão dos textos e 
perfeita adequação dos trabalhos às normas, é obrigatória a entrega de uma cópia 
em capa dura e de acordo com os padrões estabelecidos pela Facear ao 
professor orientador e de um exemplar para compor o acervo da Biblioteca. 
 
Parágrado único – Poderá ser solicitada também entrega de versão eletrônica do 
trabalho, no formato PDF, a critério da instituição, do professor da disciplina 
Trabalho de Conclusão de Curso e/ou orientador. 
 
Art. 18 – Caso o aluno não apresente a versão final do trabalho corrigida e 
aprovada pelo professor orientador após o prazo de 30 dias da defesa pública 
será considerado reprovado e deverá apresentar novo TCC. 
 

 
CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Art. 19 – Compete ao Coordenador do curso: 



 

I. Definir o professor responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de 
Curso e em conjunto com o Colegiado do Curso estabelecer os 
professores orientadores; 

II. Proporcionar aos professores orientadores horários para atendimento as 
atividades de Trabalho de Conclusão de Curso; 

III. Designar um substituto ao professor responsável pela disciplina Trabalho 
de Conclusão de Curso, quando do impedimento deste; 

IV. Participar da avaliação das propostas de Trabalho de Conclusão de Curso 
quando do impedimento do professor responsável pela disciplina; 

V. Definir, juntamente com o professor responsável pela disciplina Trabalho 
de Conclusão de Curso, locais, datas e horários para realização da defesa 
pública do TCC.  
 
 

Art. 20 – Compete ao professor responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão 
de Curso: 

I. Apoiar ao Coordenador do Curso no desenvolvimento das atividades 
relativas ao TCC; 

II. Promover reuniões de orientação com alunos e professores orientadores; 
III. Definir, juntamente com a coordenação de Cursos datas limites para a 

entrega de projetos, relatórios, marcar a data de defesa pública dos 
Trabalhos de Conclusão e divulgá-las; 

IV. Participar da avaliação de propostas de Trabalho de Conclusão; 
V. Efetuar o lançamento das notas finais do Trabalho de Conclusão e 

encaminhá-las à Secretaria Acadêmica. 
 
Art. 21 – Compete ao professor orientador: 

I. Orientar o aluno na elaboração e desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso, em conformidade com este regulamento; 

II. Acompanhar o desenvolvimento do projeto; 
III. Articular com o professor responsável pela disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso as atividades inerentes ao projeto e em conjunto 
estabelecer seu o cronograma de execução; 

IV. Auxiliar o aluno a elaborar o projeto e protocolá-lo junto ao Comitê de 
Ética em Pesquisa, quando houver esta indicação; 

V. Realizar visitas aos locais em que o aluno esteja desenvolvendo o 
Trabalho de Conclusão de Curso, quando for o caso; 

VI. Participar da banca avaliadora de defesa pública do TCC. 
 
Art. 22 – Compete ao aluno: 

I.Elaborar e desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso, utilizando 
literatura científica e respeitando os preceitos éticos da pesquisa e da 
Enfermagem; 

II. Atender as orientações do Professor orientador e do professor 
responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso; 

III. Redigir o TCC de acordo com as Normas da Facear para elaboração de 
trabalhos acadêmicos; 



 

IV. Tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pelo professor 
responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso; 

V. Entregar cópias impressas do TCC para cada membro da banca 
avaliadora; 

VI. Defender em sessão pública o TCC; 
VII.Realizar as correções necessárias e entregar a versão final do TCC ao 

professor orientador; 
VIII.Entrega exemplar do TCC em capa dura e de acordo com os padrões 

estabelecidos pela Facear para compor o acervo da Biblioteca. 
 
 
 

CAPITULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 23 - Os casos omissos serão analisados pelo Coordenador do Curso, que 
poderá convocar um colegiado, para decidir questões pertinentes. 
 
Art. 24 - Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
 
 

 

Araucária, 01 de agosto de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS  

 

1. ESTRUTURA PROJETO  
 
 A estrutura proposta é baseada nas normas da ABNT e em livros de 
Metodologia Científica indicados nas referências.  

 

 

 
 
ELEMENTOS PRÉ- 
TEXTUAIS  

CAPA  

FOLHA DE ROSTO 

SUMÁRIO 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  
(Gráficos, tabelas, quadros) 

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS  
( opcional) 

 
 

 
1.INTRODUÇÃO  

 Apresentação do tema e delimitação do 
mesmo – o que inclui histórico, dados, 
informações referentes ao tema.  

Apresentação do problema.  

Objetivos 
 

Geral 

Específicos 

Hipóteses 

Justificativa  

2. REVISÃO TEÓRICA E BIBLIOGRÁFICA  

3. METODOLOGIA  Pode se feito um texto único com os futuros 
passos da pesquisa ou se os referidos 
delimitados em subtópicos.  

4. CRONOGRAMA Deve ser organizado em conjunto com o 
professor e o orientador depois de 
consolidado os aspectos anteriores do 
projeto.  

5. ORÇAMENTO  Opcional, dependendo da natureza da 
pesquisa. 

6. REFERÊNCIAS ABNT – FACEAR 

ANEXOS E APENDICES ABNT – FACEAR  

 
 
 
 
 
 
 



 

2. ARTIGO ACADÊMICO  

 

O Trabalho de final de Curso será apresentado em forma de artigo acadêmico 

conforme as seguintes orientações.  

 

- Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento interlinear 1,5cm, [com exceção do 

resumo], tabelas e lista de Referências que devem ter espaçamento interlinear 

simples [porém espaçamento 1,5cm entre uma referência e outra] 

 

OS ESPAÇOS ENTRE LINHAS E ENTRE O INÍCIO DE CAPÍTULOS E 

SUBCAPÍTULOS SERÃO TODOS DE 1,5CM! 

 

- Tabulação 2cm (superior); 2cm (inferior); 3cm (esquerda) e 2cm (direita, espaço 

entre linhas 1,5cm. Todo o texto deve ser justificado [exceto tabelas, listas e 

outras imagens] 

 

- Paginação: superior à direita. Todas as páginas devem ser paginadas 

 

- Estrutura básica: Resumo, ABSTRACT, Introdução, Objetivo, Metodologia, 

Resultados e Discussão, Conclusão, Referências, Anexos, Apêndices. 

 

- Título: negrito, fonte 12 e em letras maiúsculas. O título deve resumir a ideia 

principal do trabalho. 

 

- Referências: Modelo padrão ABNT (sistema de chamada). 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 FORMATAÇÃO DO ARTIGO  

 

CAPA: TÍTULO, AUTORES, RESUMO E PALAVRAS-CHAVE (deve ficar em 1 

lauda). 

 

(TÍTULO) CENTRALIZADO, LETRAS MAIÚSCULAS, FONTE ARIAL, TAMANHO 
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NOME DO ALUNO COMPLETO 

Graduando(a) em Enfermagem da Faculdade Educacional Araucária  

E-mail 

Telefone 

 

ORIENTADOR 

Nome completo 

Titulação 

Cargo 

E-mail 

 

CO-ORIENTADOR 

Nome completo 

Titulação 

Cargo 

E-mail 

 

 

 

 

 

 



 

Resumo: JUSTIFICADO, Sem parágrafo, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
simples. Deverá conter no mínimo 200 e no máximo 500 palavras, contendo as 
informações referentes à: INTRODUÇÃO, MÉTODO, RESULTADOS E 
DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS. De forma resumida, deve conter 
início, meio e fim da pesquisa, ou seja, pesquisas de fontes: livros, 
desenvolvimento/metodologia e principais resultados e aplicações. Enfim, resumo 
total da pesquisa em poucas palavras. 
 
Palavras-chave: de 3 a 5 palavras, em ordem de prioridade/importância no 
trabalho, deverão vir separadas por vírgula; fonte Arial, tamanho 12, justificado, 
constantes nos Descritores da Biblioteca Virtual em Saúde. 
 
Abstract: resumo em inglês do mesmo texto e na mesma formatação da versão 
em português.  
Key words: segue as mesmas orientações das palavras-chave.  
 
 
1 INTRODUÇÃO (o título à esquerda, negrito, fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples) 
Corpo do texto – JUSTIFICADO, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5cm. 
Deve apresentar um rápido histórico do tema, evidenciando o problema que foi 
pesquisado. Havendo enfatizado os motivos da pesquisa, terminar a seção 
apresentando os objetivos do trabalho. 
 
2 OBJETIVO (o título, à esquerda, negrito, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
simples) 
 
3 METODOLOGIA (o título, à esquerda, negrito, fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples) 
Corpo do texto – JUSTIFICADO, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5cm. 
Deve apresentar a metodologia, constando o tipo do estudo, local onde foi 
realizado (qiando aplicável), coleta de dados, análise dos dados, aspectos éticos 
(quando aplicável). 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO (o título, à esquerda, negrito, fonte Arial, 
tamanho 12, espaçamento simples) 
Corpo do texto – JUSTIFICADO, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5cm.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (o título, à esquerda, negrito, fonte Arial, tamanho 
12, espaçamento simples) 
Corpo do texto – JUSTIFICADO, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5cm.  
5.1 Ações a serem implantadas e/ou Ações implantadas 
 
6. REFERÊNCIAS (o título, à esquerda, negrito, fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples) 
Corpo do texto – JUSTIFICADO, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5cm.  

 Devem seguir as recomendações da ABNT pelo sistema de chamada. 



 

 Fonte Arial, tamanho 12; 

 Espaçamento entre linhas: simples; 

 Texto alinhado à esquerda da página; 

 Espaço 1,5cm entre as referências; 

 Sem limites de página, mas lembrando que somente serão colocadas as 
referencias das citações apresentadas no artigo. 

 
 
LEMBRETES IMPORTANTES: 
 
ANEXO  
 Anexos são os documentos de outras pessoas/órgãos os quais comprovam 
de uma maneira ou outra o que querem dizer. Pode ser também uma lei, portaria, 
decreto, a qual citou, se embasou profundamente em tal item, a qual deve aqui 
elencar a documentação. 
 Pode ser também um email de comprovação de uma das etapas da 
metodologia ou resultados, a qual recebeu da empresa em que fez a pesquisa, 
enfim, são documentos que comprovam a idoneidade da pesquisa. 
 Coloque quantos anexos for necessário. Existem casos que não são 
necessários. 
 
APÊNDICE 
 
 Apêndice são os documentos os quais descreveu que fazem parte do trabalho 
de forma secundária. Esses documentos devem ser inteiros elaborados por você. 
 O Apêndice 1 obrigatoriamente é o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido – TCLE e posterior a ele será o Apêndice 2 – Questionário acerca ...... 
 Pode haver outros documentos os quais redigiu e que entrarão nesse momento 
no trabalho. 
 São elementos textuais secundários de seu trabalho que precisam estar no 
artigo para fins de comprovação. 
 Esses documentos cada qual devem estar em folhas separadas, sendo 
assim após o término do Apendice 1, mesmo que tenha sobrado espaço, não 
coloque o Apêndice 2, este deve estar em folha separada, colocar na próxima 
página. 
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