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1. DOS OBJETIVOS

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TCC I

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na disciplina Elaboração do Projeto de TCC I, será 
realizado no formato de projeto de pesquisa de campo ou de revisão bibliográfica.

O projeto de pesquisa deverá ser constituído, obrigatoriamente, pelas seguintes partes: capa, 
folha de rosto, lista de tabelas e figuras (caso se aplique), sumário, introdução, objetivo geral e 
específicos, revisão de literatura, métodos, orçamento, cronograma, referências bibliográficas.

Nos casos que se apliquem, o projeto deverá conter referencial teórico, termo de consentimento 
livre e esclarecido, formulário de coleta de dados.

ELABORAÇÃO DO TCC II

O Trabalho de Conclusão de Curso final (TCC II), na disciplina Elaboração do Projeto de TCC 
II, será realizado no formato artigo científico, podendo o mesmo ser constituído por pesquisa 
de campo ou de revisão bibliográfica.

2. DA MATRÍCULA

Para formalizar o início do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) o aluno deverá estar 
matriculado na disciplina Elaboração do projeto de TCCI e preencher o registro de aceite do 
orientador (APÊNDICE 1).

A disciplinas Elaboração do projeto de TCC I e Elaboração do projeto de TCC II serão cursadas, 
em um semestre cada uma.

Os projetos poderão ser desenvolvidos individualmente ou em grupos com, no máximo, 
4 integrantes.

3. DA ORIENTAÇÃO DO TCC

O TCC será desenvolvido através da orientação de docente do curso de enfermagem do 
Centro Universitário Newton Paiva.

O trabalho poderá ter um co-orientador pertencente ao corpo docente da instituição Newton 
Paiva desde que o orientador esteja ciente e de acordo.

Cada semestre letivo, um grupo de docentes orientadores será indicado pelo coordenador 
de curso de acordo com a disponibilidade dos docentes.

As pesquisas a serem desenvolvidas estarão relacionadas às seguintes temáticas: saúde 
da mulher, saúde do trabalhador, segurança do paciente, hematologia e transplante, 
neonatologia, saúde do adulto, saúde da criança, doenças crônicas e saúde coletiva.

Os discentes escolherão, entre os professores indicados pela Newton Paiva, aquele que 
irá orientá-los, essa escolha será confirmada através do preenchimento do termo de 
compromisso (APÊNDICE 1).

A frequência e duração das orientações serão divididas a critério de cada professor (Orientador 
técnico) que acompanhará o desenvolvimento dos alunos com planilha específica de 
Critérios de Avaliação (APÊNDICES 2 e 3).
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4. DAS COMPETÊNCIAS DOS ENVOLVIDOS

4.1 ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DA DISCIPLINA ELABORAÇÃO DE TCC I E ELABORAÇÃO DE TCC II

• Ministrar o conteúdo programático conforme plano de ensino;
• Administrar e supervisionar de forma global o TCC de acordo com este regulamento;
• Fornecer esclarecimentos aos alunos sobre a natureza e os trabalhos a serem realizados na 

disciplina;
• Baixar normas e instruções aos orientadores e alunos;
• Estabelecer o cronograma de atividades da disciplina;
• Auxiliar o aluno no desenvolvimento da metodologia de pesquisa;
• Prestar ao aluno assistência, acompanhamento, orientação e esclarecimentos necessários 

sobre a escrita do TCC, focando tanto no uso correto do português quanto no conteúdo 
metodológico.

• Verificar a possibilidade de existência de PLÁGIO, pois além de ser um crime, o plágio 
comprovado levará o aluno ao resultado de reprovação na disciplina.

• Indicar a composição da banca.
• Realizar avaliação dos alunos em conjunto com a banca.

4.2 ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR-ORIENTADOR TÉCNICO

• Analisar, em conjunto com os alunos, a escolha do tema de pesquisa, a definição dos temas na 
seção de revisão de literatura e dos conteúdos a serem incluídos no texto do projeto;

• Prestar ao aluno assistência, acompanhamento, orientação e esclarecimentos necessários até 
a conclusão do TCC;

• Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e manter relatórios e/ou controles da execução 
dos trabalhos;

• Orientar a pesquisa bibliográfica para a fundamentação do tema, acompanhando os 
resultados obtidos;

• Cobrar do orientador acadêmico a execução do cronograma apresentado pelo professor 
da disciplina;

• Preencher o relatório de acompanhamento dos acadêmicos (APÊNDICE 2).
• Sugerir temas, dentro da área de foco do curso em questão, para o desenvolvimento do trabalho;
• Verificar a possibilidade de existência de PLÁGIO, pois além de ser um crime, o plágio 

comprovado levará o aluno ao resultado de reprovação na disciplina;
• Analisar o tipo de pesquisa do aluno, de acordo com o tema proposto e orientá-lo, em conjunto 

com o professor da disciplina, sobre a metodologia a ser desenvolvida para essa pesquisa.

4.3 ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS

• Definir em conjunto com o orientador técnico a área do conhecimento e o tema a ser abordado 
durante o desenvolvimento do TCC;

• Ser assíduo e pontual nas atividades programadas. Comparecer a todas as orientações 
agendadas pelo orientador;

• Recorrer aos orientadores quando necessitar de esclarecimentos quanto às normas e aos 
procedimentos;

• Executar o cronograma TCC, respeitando os prazos estipulados pela pelo orientador técnico e 
pelo orientador metodológico;
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• Realizar pesquisas bibliográficas, levantamento de dados, visitas e demais atividades 
necessárias para a elaboração do trabalho;

• Submeter as atividades desenvolvidas à análise dos professores-orientadores, introduzindo os 
ajustes por eles recomendados;

• Elaborar o TCC com emprego da metodologia científica de pesquisa e a observância das 
normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

• Obter autorização, por escrito, da entidade pesquisada, quando forem utilizados e mencionados 
dados internos não-disponibilizados ao público;

• Apresentar e defender o projeto de TCC e o artigo científico perante a banca.

5. DA AVALIAÇÃO DO TCC

A avaliação será realizada pelos professores orientadores, durante todo o processo, baseando-
se no conjunto de textos elaborados pelo aluno, na observância de prazos e horários, na 
normatização utilizada na disciplina, no atendimento às instruções dos professores-
orientadores, na clareza, na concisão, na coerência, na articulação entre as partes que 
compõem o trabalho e na adequação da revisão de literatura, conforme os quadros abaixo. 

Quadro I. Distribuição de pontos na disciplina Elaboração de TCC I
Projeto geral – itens avaliados Data Pontuação

Introdução e objetivos Definida pelos orientadores 15 pontos
Revisão de literatura Definida pelos orientadores 15 pontos
Métodos Definida pelos orientadores 15 pontos
Formatação Não se aplica 15 pontos
Avaliação individual Definida pelos orientadores 20 pontos
Apresentação do trabalho Definida pelos orientadores 20 pontos

Total 100 pontos

Quadro II. Distribuição de pontos na disciplina Elaboração de TCC II

Projeto geral – itens avaliados Data Pontuação

Introdução e objetivos Definida pelos orientadores 15 pontos

Métodos Definida pelos orientadores 15 pontos
Formatação Definida pelos orientadores 15 pontos
Resultados e discussão Definida pelos orientadores 15 pontos

Avaliação individual Definida pelos orientadores 20 pontos
Apresentação do trabalho Definida pelos orientadores 20 pontos

Total 100 pontos

Quadro III. Critérios específicos para avaliação do projeto de TCC I e TCC II

Introdução e objetivos Pontuação

Coerência entre os parágrafos 2,0

Correção de português 2,0

Presença de justificativa 3,0
Presença de Problema 3,0
Presença de relevância 1,5
Correção dos objetivos 2,5
Pontualidade na entrega 1,0

Total 15 pontos

5.1
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Quadro IV. Critérios específicos para avaliação do projeto de TCC I e TCC II*

Revisão de literatura Pontuação

Coerência entre os parágrafos 4,0

Correção de português 4,0

Pertinência dos tópicos 4,0

Pontualidade na entrega 3,0

Total 15 pontos
* Na disciplina de TCC II: Não se aplica em caso de revisão de literatura. Os pontos (15 
pontos) serão avaliados no item métodos, que valerá 30 pontos no total.

Quadro V. Critérios específicos para avaliação do projeto de TCC I e TCC II

Métodos Pontuação

Pertinência dos tópicos 8
Correção de português 4
Pontualidade na entrega 3

Total 15 pontos

Quadro VI. Critérios específicos para avaliação do projeto de TCC I e TCC II*
Formatação Pontuação

Espaçamento 1

Títulos 1

Quadros e figuras 1

Citação direta 1

Citação indireta 5

Referências 5

Paragrafação 1

Total 15 pontos
* Conforme normas da revista escolhida para publicação

Quadro VII. Critérios específicos para avaliação do projeto de TCC I e TCC II

Avaliação individual Pontuação

Participação no encontro com os orientadores 2,5

Pontualidade na entrega das atividades e suas modificações 2,5

Capacidade de escrita científica, correção de português 10

Entrega das correções conforme orientação do orientador metodológico 5

Total 20 pontos

Quadro VII. Critérios específicos para avaliação do projeto de TCC I e TCC II

Apresentação dos trabalhos Pontuação

Domínio e segurança na apresentação 10
Habilidade de comunicação: linguagem, postura, clareza na exposição 
e metodologia da apresentação

6

Layout dos slides 4
Total 20 pontos
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6. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS DA AVALIAÇÃO

Em caso de comprovação de plágio, a nota do trabalho será zero e o(s) aluno(s) Será(ão) 
reprovado(s) na disciplina.

O TCC como disciplina será avaliado em 100,0 pontos, para obter a aprovação o aluno deve 
obter nota maior ou igual a 60,0 pontos e cumprir todas as etapas obrigatórias do TCC (Entrega 
da monografia, apresentação do trabalho, correção da monografia após a banca e entrega de 
uma cópia da monografia gravada em CD para o professor da disciplina conforme Apêndice 8).

A nota final do aluno nas disciplinas Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC I) 
e Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC II) será dada pela média das notas 
emitidas pelos participantes da banca: professor orientador-técnico, professor orientador-
metodológico (professor da disciplina) e professor avaliador.

Fica sob tutela da Banca Examinadora o ato de “APROVAÇÃO” ou “REPROVAÇÃO” do 
discente mesmo tendo o aluno cumprido todas as etapas anteriores.

O(s) acadêmico(s) estará(ao) apto(s) à aprovação apenas após promover(em) as correções da 
monografia solicitadas pelos membros da banca e entregá-las aos Professores Orientadores.

O TCC não apresenta oportunidade de Exame Final (recuperação) pela falta de tempo hábil 
na conclusão do mesmo;

Não serão aceitos pedidos de revisão e/ou recursos quanto ao resultado obtido.

7. ELABORAÇÃO DA MONOGRAFIA

O trabalho deverá estar de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) e sua lógica deve ser orientada pelas normas metodológicas de execução 
de trabalho científico acadêmico estando em concordância com manual para elaboração 
de TCC da instituição.

A monografia deve ter no mínimo 30 páginas e no máximo 50 páginas, excluindo os 
elementos pré-textuais, apêndices e anexos.

8. DA ESTRUTURA E FORMATAÇÃO DA MONOGRAFIA

A monografia deverá conter os elementos mostrados no quadro 7:

A formatação e definição dos elementos pré-textuais e pós-textuais estão descritos no 
Manual de Normalização da Newton Paiva, disponível para download no site da biblioteca 
da instituição.

9. DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Os discentes deverão entregar ao orientador três (3) cópias completas da monografia. 

Uma para o orientador técnico, uma para o orientador metodológico, uma para o membro 
da Banca Examinadora, constituída por um Professor indicado pelo professor orientador-
metodológico. O professor orientador-técnico será o presidente da banca.

Os discentes deverão apresentar um seminário acerca do tema trabalhado com, no 
máximo, 15 (quinze) minutos para a banca examinadora, na data e horário determinados 
pela Newton Paiva.

6.1

6.2

6.3
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Em caso de trabalho em grupo, a apresentação do seminário deverá ser desempenhada 
por todo os participantes desde modo os diferentes componentes do grupo podem ter 
notas variadas, dependendo do seu empenho no TCC.

A nota do aluno será obtida pela média das notas dos componentes da banca.

As apresentações ocorrerão em dia(s) programado(s) pela coordenação, juntamente com 
os orientadores. A cada duas horas-aula, dois grupos de discentes farão a apresentação 
do seu TCC; e cada grupo terá até 15 (quinze) minutos para apresentar seu trabalho 
sendo que cada componente da banca avaliadora terá até 5 (cinco) minutos para fazer 
sua arguição; o discente, por sua vez, disporá de outros 5 (cinco) minutos para responder 
a cada um dos examinadores.

Os professores orientadores e a coordenação podem convidar profissionais, externos e 
internos à instituição, para avaliarem os trabalhos.

10. DA ENTREGA DO TRABALHO FINAL – Artigo científico

Em caso de aprovação, e depois de realizadas as correções determinadas pelo professor 
orientador em consonância com os membros da banca examinadora, o aluno deverá 
entregar em data e local acertados previamente:

• 01 cópia do TCC, revisada, com as alterações sugeridas pela banca, em CD conforme 
Apêndice 8, com o arquivo em PDF e devidamente identificado, conforme normas do Manual 
para elaboração e apresentação dos trabalhos acadêmicos – Padrão Newton Paiva em vigor.

• Formulário de TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA devidamente 
preenchido e assinado (APÊNDICE 6).

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os trabalhos de conclusão de curso que envolvam objetos de pesquisa em aspecto social 
(pesquisas de opinião pública, por exemplo) não poderão ser iniciados sem a aprovação 
de um Comitê de Ética em Pesquisa sob responsabilidade da Coordenação dos Cursos;

Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do curso.
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