
CAPÍTULO I 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 1º. O trabalho de conclusão de curso exigido pela Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde de Juiz de Fora (FCMS/JF) para colação de grau no determinado curso é um artigo 

científico, classificado como original, os casos especiais devem ser julgados pela comissão de 

trabalhos de conclusão de curso.  

§ 1º O artigo original deve abranger novas investigações, experiências clínicas ou outras 

contribuições originais. 

§ 2º O artigo científico deve respeitar a área do conhecimento a que está vinculado, ou seja, 

pelo menos uma das variáveis do artigo terá que se relacionar com o curso e regulamentadas 

pelo Núcleo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (NDCT) da Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde de Juiz de Fora/MG. 

§ 3º O trabalho de conclusão de curso deve ser elaborado em grupos compostos por até 3 

(três) estudanteestudantes ou, excepcionalmente de maneira individual, após a avaliação da 

comissão dos trabalhos de conclusão de curso. 

§ 4º Os trabalhos de conclusão de curso devem ser orientados por um Professor pertencente 

ao quadro docente da FCMS/JF. Para a co-orientação o Professor pode pertencer ou não ao 

quadro docente da FCMS/JF. 

CAPÍTULO II 

DA FORMATAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 2º. O artigo científico deve respeitar criteriosamente a formatação exigida pelo NDCT da 

FCMS/JF. 

§ 1º A redação do artigo científico deve ser feita em português, de acordo com a ortografia 

vigente. 

§ 2º O artigo científico deve ser digitado em Word for Windows versão 98 ou superior 

(inclusive Tabelas, Quadros e Figuras) na fonte Arial, corpo 12 (doze), espaço duplo, 

respeitando a formatação de página A4. Devem ser respeitadas as margens esquerda e direita, 

superior e inferior de 2,5 cm e o seu conteúdo deverá ser contemplado em no máximo 4000 

palavras, excluindo a folha de rosto e a parte pré-textual.  

§ 3º As páginas devem ser numeradas em algarismos arábicos no canto inferior direito: a folha 

de rosto é a página 1 (um), a do resumo é a página 2(dois) e assim por diante. 

Art. 3º. O artigo científico deve ser estruturado nas seguintes sessões: 

§ 1º Pré-textual; Folha rosto e banca examinadora (apêndice 1). Agradecimentos, dedicatória,  

resumo (o resumo é a condensação do artigo, que delineia e/ou enfatiza os pontos mais 

relevantes do trabalho. Deve aparecer em forma estruturada: objetivo, método, resultados e 

conclusões. O resumo deve ser informativo, dando uma descrição clara e concisa do conteúdo, 



de forma inteligível, escrito em português e com um limite de 300 (trezentas) palavras. Não 

deve conter ilustrações. As palavras-chave devem ser consultadas no site os descritores em 

ciências da saúde-DECS). abstract, sumário (apêndice 2). 

§ 2º textual 

 Introdução: A introdução é a primeira seção do texto. Deve ser concisa, transmitindo ao leitor 

os aspectos essenciais, necessários para situar o tema do trabalho, onde o autor expõe a  

lacuna do conhecimento científico bem como o objetivo de seu trabalho. 

Métodos: Os métodos incluem a descrição detalhada do trabalho em questão. O estudante 

deve relatar: o critério de seleção e a descrição da amostra estudada, o consentimento 

informado dos voluntários da amostra, os métodos relacionados às etapas da pesquisa 

(equipamentos, instrumentos, procedimentos, drogas utilizadas, etc.) e o tratamento 

estatístico. 

Resultados:  Os resultados devem responder claramente aos objetivos do trabalho, na forma 

de texto, figuras, tabelas e/ou quadros. Deve-se evitar a superposição dos resultados. Por 

exemplo: os dados que aparecerem em tabelas, não devem ser repetidos na forma de texto. 

Discussão: Na discussão o estudante deve explicar seus resultados, fundamentando-se nas  

principais evidências científicas que norteiam a temática, assim como confrontar os seus 

achados com outros trabalhos. Em adendo, o estudante deve expor as possíveis implicações 

clínicas de seus resultados, bem como suas eventuais limitações. 

Conclusão:  A conclusão deve representar a seção final do texto, na qual se apresentam as 

deduções tiradas dos resultados do trabalho ou levantadas ao longo da discussão. Essas  

deverão apresentar relação direta com os objetivos do estudo. 

§ 3º pós-textual 

 8º As referências formam um elemento obrigatório, devendo ser limitadas ao máximo de 30 

referências por artigo. Devem ser elaboradas segundo as normas adotadas pelo Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE – normas de Vancouver) . 

 

 

CAPÍTULO III 

DO REGISTRO DO PROJETO DE TCC 

 

Art. 4º. O Professor orientador deve registrar o projeto no NDCT, utilizando formulário próprio. 

CAPÍTULO IV 

DA ENTREGA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 



Art. 5º. Pré-Banca Examinadora 

§ 1º Após a conclusão do TCC e a autorização do orientador o estudante deverá entregar a 

bibliotecária responsável o TCC (em arquivo digital) para que seja realizada uma revisão da 

formatação do mesmo.     

§ 2º Após a revisão da bibliotecária o TCC será devolvido ao estudante e ao orientador para 

que sejam realizadas as alterações necessárias. § 3º após a conferência final do trabalho o 

mesmo deve ser encaminhado ao coordenador de TCC, para que este marque a data da 

defesa. 

Art. 6º. Banca Examinadora 

§ 1º As datas das apresentações serão determinadas pelo coordenador de TCC.  

Art. 7º. Banca Examinadora 

§ 1º Os trabalhos devem ser encaminhados aos componentes da banca com no mínimo 15 

dias de antecedência, em cópia impressa feita em papel A4, utilizando apenas um de seus 

lados para a impressão, em anexo os estudanteestudantes devem encaminhar o modelo de 

avaliação do TCC (Anexo 3).   

§ 2º Após a entrega do Trabalho de Conclusão escrito, o mesmo deverá ser apresentado de 

forma oral, por um dos componentes do grupo, com tempo de duração de 15 (quinze) 

minutos, diante de uma banca examinadora formada por Professores pertencentes ao 

quadro docente da FCMS/JF e por professores convidados, que terão 15 (minutos) para 

questionamentos e posterior avaliação. As datas das apresentações serão determinadas pelo 

Coordenador de TCC. 

§ 3º Após a apresentação e os questionamentos da banca examinadora, esta emitirá um 

parecer utilizando formulário padrão da FCMS/JF que será entregue ao coordenador de TCC; 

este ficará responsável por repassar tais sugestões ao estudante e ao orientador para que 

sejam efetuadas as alterações propostas.  

Art. 7º. Pós Banca Examinadora 

§ 1º. Os estudanteestudantes, sob a orientação do professor responsável, deverão realizar as 

correções solicitadas pela banca e encaminhar a versão final (arquivo digital) do trabalho ao 

coordenador de TCC. Respeitando o prazo máximo de 10 dias após a defesa do mesmo. 

§ 2º. O Coordenador de TCC ficará responsável em revisar a versão final de acordo com o 

parecer emitido pela banca examinadora e encaminhar o mesmo para arquivamento na 

biblioteca. 

 

CAPÍTULO V 

DA ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 



 

Art. 6º. O Coordenador de TCC tem a função de coordenar o andamento da orientação dos 

trabalhos de conclusão de curso, designando professores orientadores que estarão disponíveis 

para atendimento aos estudanteestudantes para consultas e aconselhamentos em horários 

pré-determinados. 

Art. 7º. São funções do coordenador de TCC 

a) acompanhar todas as atividades inerentes à realização do TCC. 

b) cabe ao coordenador de TCC responsabilizar-se pelos trâmites administrativos junto à 

Secretaria, mantendo a Direção Acadêmica/Coordenação do Curso informadas. 

c) atender aos grupos/estudanteestudantes no que se refere às orientações de caráter geral, 

prazos, normas ou regulamentos. 

d) elaborar a listagem dos orientadores credenciados. 

e) encaminhar aos orientadores a relação dos TCC e dos grupos/estudanteestudantes a eles 

destinados. 

f) manter com os orientadores espaço para discussão das atividades inerentes ao processo de 

orientação e o adequado desenvolvimento do TCC. 

g) garantir o processo de orientação dos estudanteestudantes (em grupo ou individualmente). 

h) organizar o processo de apresentação do TCC, elaborando o respectivo cronograma. 

i) homologar os nomes indicados para compor a banca examinadora de TC. 

j) garantir o cumprimento das normas do TCC pelos orientadores e 

grupos/estudanteestudantes. 

Parágrafo Único - Será permitido aos estudanteestudantes sugerirem professores que, se 

aceitos pelo coordenador de TCC, poderão colaborar no desenvolvimento do trabalho, sendo 

denominados co-orientadores. A este será assegurada a co-autoria do trabalho, juntamente 

com o orientador e o grupo de estudanteestudantes. 

Art. 8°. Funções do orientador de TCC 

a) manter com o grupo/estudante diálogo franco e aberto. 

b) transmitir segurança e conhecimento em relação ao conteúdo e desenvolvimento do 

trabalho. 

c) auxiliar na construção de todo o procedimento metodológico para o desenvolvimento do 

trabalho científico. 

d) incentivar e auxiliar o grupo/estudante a superar possíveis lacunas de conhecimento em 

relação ao trabalho científico. 



e) discutir com o grupo/estudante, a viabilidade e consistência da proposta do estudo, 

apresentando sugestões e críticas. 

f) incentivar o processo de amadurecimento intelectual do grupo/estudante, não assumindo as 

tarefas por ele. 

g) permanecer atento com relação à coerência entre objetivos, metodologia, referencial 

teórico e resultados obtidos. 

h) orientar a redação do trabalho para evitar ambigüidades, generalidades e imprecisão. 

i) ser presente e atento ao grupo/estudante nos horários marcados para orientação. 

j) estar atento aos prazos e procedimentos administrativos e acadêmicos. 

k) garantir ao estudante/grupo a avaliação sistemática do trabalho, obedecendo aos critérios 

pré-estabelecidos na normatização do TCC. 

l) atender às determinações da normatização do TCC, informando sobre possíveis 

intercorrências durante o processo de orientação. 

m) garantir a participação do co-orientador nas produções científicas originadas a partir do 

Trabalho de Conclusão de Curso, desde que previamente acordado. 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 9°. A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (escrito e oral) é feita por uma banca 

examinadora composta de no mínimo 2 (dois) professores pertencentes ao corpo docente da 

FCMS/JF. 

Art. 10. Após a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (escrito e oral), a banca 

examinadora deve emitir os seguintes pareceres: 

I – Aprovado. 

II – Pendente.  

Neste caso, o(s) estudante(s) deve(m), em um prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, realizar 

as correções estabelecidas pela banca examinadora e enviar novamente para o coordenador 

de TCC. 

III – Reprovado. O estudante deverá cursar novamente a disciplina 

As notas serão emitidas após as correções aprovadas pelo coordenador de TCC. 

CAPÍTULO VII 

DA PUBLICAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 



Art. 11. Todos os trabalhos de conclusão de curso aprovados pela banca examinadora e 

devidamente corrigidos pelos autores deverão ser submetidos a periódicos avaliados pelo 

CAPES. 

Parágrafo Único – Os trabalhos que não forem corrigidos em um prazo de seis meses após a 

data do término do período letivo passam a ser de autoria principal do professor orientador, e 

este deve efetuar as alterações sugeridas pela banca examinadora.  

 


