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processo de elaboração, apresentação e avaliação 

do TCC da Faculdade Montes Belos (FMB), com 
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com as legislações específicas e demais normas 
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RESOLUÇÃO Nº 163/2017-SGFMB 

 

Aprova o Manual de Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC do Cursode Bacharelado em 

Enfermagem da Faculdade Montes Belos. 

 

Considerando o disposto no Regimento Interno Arts 30 a 33, incisos e 

parágrafos.  

 

O CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE MONTES BELOS - CONSUP  APROVOU E O (A) 

DIRETOR (A) GERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS E REGIMENTAIS, 

SANCIONA A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Manual de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC do Curso de 

Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Montes Belos, cujo inteiro teor se publica 

em anexo. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Dê-se ciência. 

Cumpra-se. 

 

São Luís de Montes Belos, 16 de janeiro de 2017. 

 

 

ProfºMs. Paulo Eustáquio Resende Nascimento 

Diretor Geral FMB  
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MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA OS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO 

DE BACHARELADO EMENERMAGEM 

 

1. MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA OS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 

 1.1 Estrutura Do Projeto 

 

 A configuração da página deverá ser: margens superior e esquerda 3,0 cm; 

inferior e direita 2,0 cm. 

 O corpo do texto deverá ser justificado, fonte Times New Roman 12 e 

espaçamento entre linhas 1,5. 

 Os subtítulos (Resumo, Introdução, Objetivos, Metodologia, Cronograma, 

Orçamento e Referências) deverão estar em negrito, fonte Times New Roman 14, 

alinhados à esquerda e numerados.  

 Anexos e apêndices deverão estar em negrito, fonte Times New Roman 14, em 

caixa alta, centralizados. 

 Figuras deverão conter a fonte. 

 Numeração de páginas: páginas deverão ser numeradas a partir da introdução, 

iniciando com o número 4. 
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FACULDADE MONTES BELOS 

CURSO DE BACHARELADO EMENFERMAGEM 

(Fonte Times New Roman 14) 
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(Fonte Times New Roman 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO LUIS DE MONTES BELOS, 2016 

(Fonte Times New Roman 12)
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FACULDADE MONTES BELOS 

CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

(Fonte Times New Roman 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

(Fonte Times New Roman 14) 

 

 

 

Pré-projeto apresentado a Faculdade Montes 

Belos, como parte das exigências para a elaboração 

do trabalho de conclusão do curso de Bacharelado 

em Enfermagem, tendo como orientador(a) a/o 

professor(a) 

 

Orientando(as): 

 

(Fonte Times New Roman 11) 

 

 

 

 

SÃO LUIS DE MONTES BELOS, 2016 

(Fonte Times New Roman 12) 
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SUMÁRIO 

(Fonte Times New Roman 12 e subitens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em negrito) 

 

1. INTRODUÇÃO.............................................................................................4 

1.1. PROBLEMA................................................................................ 

1.2. JUSTIFICATIVA.............................................................................. 

2.         OBJETIVOS...................................................................................... 

2.1.      OBJETIVOS GERAIS................................................................. 

2.2.      OBJETIVOS ESPECÍFICOS....................................................... 

 

3.         METODOLOGIA 

3.1.     TIPO DE ESTUDO 

3.2.     LOCAL DO ESTUDO 

3.3.     POPULAÇÃO 

3.4.     AMOSTRA 

3.5.     RISCOS 

3.6.     CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

3.7.     CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

3.8.     COLETA DE DADOS 

3.9.     ASPECTOS ÉTICOS 

3.10.   ANALISE DE DADOS 

4.        CRONOGRAMA 

5.        ORÇAMENTO 

6.        REFERÊNCIAS 

 

APÊNDICES................................................................................................................ 

ANEXOS...................................................................................................................... 

 

DICA: ao elaborar o sumário, inserir Sumário na ferramenta do Word para perfeito 

alinhamento e fácil atualização. 
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1.2 Citações 

 

EXEMPLOS 

 

Um autor: 

 Alimentação saudável (MENDONÇA, 2016). 

 Não tem a necessidade de colocar mais de um sobrenome. 

 

Dois autores: 

 Alimentação saudável (SOUZA e ZANETTE, 2014). 

 

Três autores: 

 Alimentação saudável (MOREIRA, CUNHA e SILVA, 2015). 

 

Mais de três autores: 

 Alimentação saudável (SANTOS et al., 2013). 

 

Mais de um autor no mesmo parágrafo: 

 Alimentação saudável (SOUZA e ZANETTE, 2014; SANTOS et al., 2013; 

MENDONÇA, 2016). 

 

 

CITAÇÕES DIRETAS: 

1. Consistem na transcrição literal das palavras do autor, respeitando todas as suas 

características; 

Devem ser transcritas sempre entre aspas quando citado no final do parágrafo e 

seguidas pelo sobrenome do autor, na qual não faz necessário colocar mais de um 

sobrenome da mesma pessoa e data de publicação, separados por vírgula e entre 

parênteses. 

Exemplo: 

“A elaboração de fichas de leitura relativas às obras lidas é o meio mais 

tradicional de organização dos textos selecionados” (NUNES, 2010). 
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2. Quando citado no início da frase não advêm à colocação das aspas. 

Exemplo: 

Segundo Nunes (2010), a elaboração de fichas de leitura relativas às obras lidas é 

o meio mais tradicional de organização dos textos selecionados. 

 

 

3. Citação com mais de três linhas: 

Destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do 

texto utilizado e sem as aspas. (Tamanho da letra 10). 

Exemplo: 

A coluna vertebral é composta por 33 vértebras, divididas 

em cinco áreas: a cervical com sete vértebras, a coluna torácica 

com 12 vértebras, a lombar consiste em cinco vértebras, o sacro 

por cinco vértebras fundidas e o cóccix pode apresentar de quatro 

a cinco fundidas. Apresenta curvaturas no sentido ântero-

posterior sendo indispensáveis para o equilíbrio e a postura ereta 

(GOULD, 1993; KAPANDJI, 2008; DANGELO e FATTINI, 2005). 

 

CITAÇÕES INDIRETAS: 

Quando se COMENTA o conteúdo e as ideias do texto original. Nesse caso, é 

dispensável o uso de aspas; 

Pode ter mais de um autor para que você chegue a uma conclusão; 

A citação do nome do autor pode acontecer tanto no início, como ao final do 

parágrafo: 

 

Exemplo (início do parágrafo): 

 Segundo Mendonça (2011), a quiropraxia é eficaz no tratamento da 

sintomatologia da hérnia de disco. 

 

Exemplo (final do parágrafo): 

 A quiropraxia é eficaz no tratamento da sintomatologia da hérnia de 

disco(MENDONÇA, 2011). 
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CITAÇÃO DA CITAÇÃO: 

Menção direta ou indireta de um texto ao qual não se teve acesso; 

Identificar a obra com a expressão latina apud; 

Apud  citado por. 

 

Exemplo: 

 As primeiras próteses eram confeccionadas com o material dos componentes 

metálicos das armaduras, o que as tornava muito pesadas (CARVALHO, 1995 apud 

MENDES, 2012). 

 

OBS: O apud só deverá ser usado quando de fato, a fonte original não for encontrada, 

mas sua utilização, deve ser evitada ao máximo, denotando empenho por parte do aluno 

autor. 

REFERÊNCIAS 

 

As normas que dizem respeito às referências bibliográficas são fixadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A norma atual em vigor data de 

Agosto de 2000 (NBR 6023:2000). 

As referências devem ser retiradas sempre dos artigos originais, ou seja, o artigo 

que está sendo extraído as informações requer que o aluno se direcione à obra original 

do parágrafo utilizado. 

Referências devem ser em ordem alfabética, alinhadas à esquerda, espaçamento 

simples entre linhas, com um espaço entre elas. 

As referências devem ser dirigidas de duas formas, quanto à estruturação dos 

AUTORES: 

 

1. Sobrenome por extenso e caixa alta, seguido da primeira letra do nome: 

HENRIQUE, S.; MEDEIROS, J. B. Monografia no curso de direito. São Paulo: Atlas, 1999. 
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2. Sobrenome por extenso em caixa alta, seguido do nome por extenso com a primeira 

letra em caixa alta: 

HENRIQUE, Silva; MEDEIROS, Júnior Barbosa. Monografia no curso de direito. São Paulo: 

Atlas, 1999. 

 

 

Referência de artigo científico 

 

CARMONA, Carlos Alberto. Quiropraxia na lombalgia. Revista Saúde em Movimento, São 
Paulo, v.15, nº 38, p. 33-40, 2011. Disponível em: 
<http://www.salutisscientia.esscvp.eu/Site/Artigo.aspx?artigoid=30542>. Acesso em: 
05 de março de 2016. 
 
CARMONA, C. A.; MENDONÇA, J. M.Quiropraxia na lombalgia. Revista Saúde em 
Movimento, São Paulo, v.15, nº 38, p. 33-40, 2011. Disponível em: 
<http://www.salutisscientia.esscvp.eu/Site/Artigo.aspx?artigoid=30542>. Acesso em: 
05 de março de 2016. 
 
CARMONA, C. A.; MENDONÇA, J. M.; SIVA, S. A. Quiropraxia na lombalgia. Revista Saúde 
em Movimento, São Paulo, v.15, nº 38, p. 33-40, 2011. Disponível em: 
<http://www.salutisscientia.esscvp.eu/Site/Artigo.aspx?artigoid=30542>. Acesso em: 
05 de março de 2016. 
 
CARMONA, C. A. et al. Quiropraxia na lombalgia. Revista Saúde em Movimento, São Paulo, 
v.15, nº 38, p. 33-40, 2011. Disponível em: 
<http://www.salutisscientia.esscvp.eu/Site/Artigo.aspx?artigoid=30542>. Acesso em: 
05 de março de 2016. 
 

OBS: Caso haja mais de três autores no artigo, fica à critério do orientador redigir os 
nomes completos de todos os autores, ou mencionar o primeiro autor seguido do termo et 
al. 
 

 

Referência de livro com o mesmo autor da citação anterior 

 
NERI, I. G. Metodologia do ensino superior. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1967. 
_______. Educação e metodologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1973. 
 

Capitulo de livro: 

Transcrever as informações de autoria e título do capítulo, seguidos da indicação 

in (que significa “no” livro que será apresentado) seguida de dois pontos e com a 
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menção de autoria de quem organizou o livro, título (e subtítulo), cidade, editora, ano e 

o número das páginas do capítulo do livro. 

Autor/Título do capítulo ou parte referenciada/In: autor (ou editor)/Título na 

publicação no todo/Edição/Local de publicação/Editora/Ano de publicação/Volume 

e/ou página. 

OBS: Título do capítulo ou parte (sem grifar). 

Palavra In: (note-se que é o único caso em que se usa “In”, nunca para artigos de 

revistas). 

 

Exemplo: 

SHCIAVO, L. O acesso ao mundo superior: o elemento extático e visionário na literatura 
apocalíptica e no Movimento de Jesus.In: NOGUEIRA, P. A. S.Religião de visionários: 
apocalíptica e misticismo no cristianismo primitivo. São Paulo: Layola, 2005, p. 111-136. 

 

 

Trabalhos obtidos através de meios eletrônicos e arquivos digitais 

KOOGAN, A.; HOUAISS, A. Enciclopédia e dicionário digital 98. Direção geral de André 
Koogan Breikman. São Paulo: Delta, 1998. Disponivel em: 
<http://www.salutisscientia.esscvp.eu/Site/Artigo.aspx?artigoid=30542>. Acesso em: 
05 de março de 2016. 

 

 

Trabalhos de alunos (tese, dissertação e monografia) 

HOLANDA, R. C. Percepções da reconceituação no curso de Serviço Social. Franca, 2010, 
57 p. (Monografia apresentada à Faculdade de Históriae Serviço Social, Unesp – Campus 
de Franca, para obtenção do título de Assistente Social). 
 
BARCELOS, M.F.P. Ensaio tecnológico, bioquímico e sensorial de soja e guandu enlatados 
no estádio verde e maturação de colheita. São Paulo, 2011, 180 p. Tese (Doutorado em 
Nutrição – Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas). 
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MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA OS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

 

Estrutura do Artigo 

 

 Letra Times New Roman tamanho 12 para o corpo do texto e espaçamento 1,5. Exceto 

para citações longas, longas de rodapé e legenda de ilustrações e tabelas que o 

tamanho da fonte deve ser 10 e espaçamento simples. O corpo do texto deve ser 

justificado. 

 

 Título: título em maiúsculas, centralizado e em negrito, ser claro e conciso; subtítulos, 

se houver, devem aparecer numerados (exceto introdução, conclusão e referências), 

em negrito, apenas a primeira letra em maiúscula; 

 

 Autores: informar o nome completo dos autores, somente às iniciais em maiúsculas. O 

nome dos autores devem vir alinhados à direita. Sendo identificados em nota de 

rodapé dizendo a formação acadêmica, vínculo institucional e endereço eletrônico. 

 

 Resumo: o resumo deve ser informativo de acordo com a Norma da ABNT 

6028/2003, não podendo ultrapassar 250 palavras em português; na primeira linha 

após o resumo deve aparecer a expressão PALAVRAS-CHAVE, seguida de, no mínimo 

3 (três) e no máximo, 5 (cinco) palavras-chave; 

 

 Tradução do Título: apresentação do título em inglês (obrigatório). 

 

 Tradução do resumo (abstract): apresentação do resumo em inglês (obrigatório). 

 

 Tradução das Palavras-chave (Key words): tradução das palavras-chave em inglês 

(obrigatório). 

 

 Desenvolvimento: O corpo do artigo (Introdução, Materiais e Métodos, Resultados, 

Discussão, conclusão e Referências Bibliográficas) é apresentado em texto contínuo, 
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com as seções e subseções devidamente numeradas, utilizando-se o sistema de 

numeração progressiva. Os parágrafos deverão ser de 1,25 cm. 

 

 Estrutura: Com exceção da primeira folha, onde aparece o título do artigo; nome dos 

autores; resumo; palavras-chave; título em inglês; abstract; e keywords - Todo o 

restante do artigo deve ser apresentado em 2 (duas) colunas. 

 

 Citações: citações no corpo do texto devem estar de acordo com a Norma de Citação 

Bibliográfica NBR 10520/2002. Expressas no Manual do TCC I. 

 Referências: devem seguir as normas da ABNT 6023/2002. Expressas no Manual do 

TCC I. 

Observações sobre a apresentação do TCC2 

 

 O tempo de apresentação será de 15 minutos. Todavia, o aluno terá 2 minutos de 

tolerância. 

 Deverá ser entreuer na coordenação do curso, 01 cópia impressa e encadernada do 

artigo com as devidas correções atribuidas pela banca e uma versão em CD, se 

aprovado pela banca. Além disso, o aluno deverá apresentar seu trabalho no 

Congresso de Iniciação Científica da FMB. 

 A nota de TCC II será encaminhada para a secretaria somente após a apresentação no 

Congresso de Iniciação Científica da FMB e realizadas as devidas correções, portanto, 

a entrega fora do prazo ou a não correção do TCC e mesmo a não apresentação no 

Cogresso, acarretará em perda de nota e reprovação. 

 Evitar slides poluídos visualmente, serão 15 slides em média, não ultrapassar 07 

linhas por slide, fonte 32, fundo azul e letra amarela. 

 A apresentação NÃO será aberta ao público. 
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TÍTULO
1
 

TRADUÇÃO DO TÍTULO EM INGLÊS¹ 

(Fonte Times New Roman 12, maiúsculo, negrito, centralizado, espaçamento 1,5 cm) 

 

Joana Única
2 

Joaquim Fulano
3 

 

Resumo (Fonte Times New Roman 12, negrito, centralizado, espaçamento 1,5 

cm) 

O resumo deve ser informativo de acordo com a Norma da ABNT 

6028/2003, NÃO podendo ultrapassar 250 palavras em português. Nele deve 

constar: Introdução, Materiais e Métodos; Resultado; Discussão; Conclusão. 

Todos esses termos devem vir em negrito no corpo do texto. 

Palavra-chave: no mínimo 3 (três) e no máximo, 5 (cinco) descritores 

constando-os no DECS. 

Abstract (Fonte Times New Roman 12, negrito, centralizado, espaçamento 1,5 

cm) 

Deve obedecer a tradução para o inglês de seu resumo supracitado. 

Key words: deve obedecer a tradução para i inglês de suas palavras-chave 

supracitadas.

                                                           
1
Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título de Bacharel em Enfermagem da FMB. 

(Fonte Times New Roman 10, espaçamento simples) 
2
Acadêmica do curso de Enfermagem da Faculdade Montes Belos. E-mail: joana.unica@hotmail.com 

3
Orientador, Enfermagem, Esp. e Docente da FMB. Email: joaquim.fulano@hotmail.com 

 

mailto:joana.unica@hotmail.com
mailto:joaquim.fulano@hotmail.com
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Introdução (Fonte Times New Roman 12, 

negrito, apenas a primeira letra deve ser em 

maiúsculo. Isso vale para todos os 

subintes)A partir daqui todo o texto deve 

vir em duas colunas. 

A introdução é a parte do artigo 

científico em que o autor informa o que foi 

pesquisado e o porquê da investigação. É 

local para precisar aspectos particulares da 

pesquisa, tais como a justificativa para a 

sua realização, a originalidade e a lógica 

que guiou a investigação. Algumas 

questões auxiliam na redação. De que trata 

o estudo? Por que foi feito? Por que deve 

ser publicado? Na introdução, se faz a 

ligação com a literatura pertinente. 

O objetivo da publicação encontra-

se habitualmente no fim da introdução. Se o 

encadeamento de assuntos no início do 

artigo for adequado, o objetivo será a 

5onseqüência natural e o fechamento da 

introdução. 

Vocês devem responder às 

seguintes perguntas: 

• De que se trata o estudo? 

• Por que a investigação foi feita? 

• O que se sabia sobre o assunto 

no início da investigação? 

• O que NÃO se sabia sobre o assunto 

e motivou a investigação? 

Materiais e Métodos 

A seção “material e métodos” deve 

possibilitar ao leitor avaliar o delineamento 

da pesquisa, o tamanho da amostra e como 

ela foi determinada, os materiais e 

procedimentos utilizados, as variáveis 

analisadas e as análises estatísticas 

realizadas. Questões éticas ou de 

consentimento, quando necessárias, 

também devem ser informadas. As 

informações dessa seção são fundamentais 

para compreender os resultados 

encontrados, pois revelam a forma como 

eles foram obtidos, e possibilitam a 

replicabilidade da pesquisa. 

Você deve responder a pergunta: 

como o estudo foi realizado? 

Estrutura básica 

• Local econdições experimentais; 

• Delineamento e tratamentos 

• Controle das condições 

experimentais 

• Análise estatística 

Resultados 

Na apresentação dos resultados, 

gráficos e figuras geralmente facilitam a 

observação dos efeitos, se comparados 

com as tabelas. Entretanto, as tabelas 

levam vantagem quando valores numéricos 

específicos são importantes. Procure 

promover descrições claras e organizadas 

dos resultados, sem repetir no texto os 

dados já expostos em gráficos e tabelas. 

Os seguintes questionamentos 

devem ser sanados: o que foi 

encontrado? Quais são os fatos relevados 
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pela investigação? 

Estrutura básica: 

• Resultado de análise estatística; 

• Estatística descritivas; 

• Relatar a significância e a amplitude 

dos dados e; 

• Análises adicionais. 

Discussão 

A discussão é a parte mais 

complexa e mais difícil de escrever em um 

artigo científico. Deve ser redigida com a 

finalidade de apresentar e interpretar 

conclusões, enfatizar os resultados mais 

importantes e comparar os resultados 

obtidos na sua pesquisa com os resultados 

obtidos por outros pesquisadores. 

O pesquisador deve responder: O 

que significam os achados encontrados? Os 

achados estão de acordo com os resultados 

de outros autores ou são divergentes? O 

que esse estudo acrescenta ao que já se 

sabe sobre o assunto? 

Estrutura básica: 

• Relacionar os resultados com as 

hipóteses 

• Interpretações esperadas versus 

alternativas 

• Implicações teóricas, para a 

pesquisa e para a prática 

• Limitações do estudo: 

aproximação com o estudo ideal 

• Confiança estimada das conclusões 

• Explicitação de possíveis 

restrições para as conclusões 

• Identificação de procedimentos 

metodológicos pertinentes aos resultados 

• Recomendações para pesquisas 

futuras. 

Conclusão 

Ao escrever as conclusões da sua 

pesquisa, certifique-se de apresentar 

realmente apenas conclusões. Não faça o 

leitor perder tempo: ele já leu os resultados 

e a discussão. Agora, nas conclusões, quer 

entender de forma clara a solução do seu 

problema de pesquisa. 

Após elaborar as conclusões, 

critique-as e procure derrubá-las. As 

conclusões que você não conseguir 

derrubar serão a base de seu artigo. 

 Limite-se às conclusões que têm 

embasamento nos resultados que você 

obteve e que respondem às questões da 

pesquisa, ou seja, que estão de acordo com 

os objetivos. 

Referências 

Siga as normas da ABNT, as 

mesmas utilizadas em seu TCC1. 

 

• Confiança estimada das conclusões 

• Explicitação de possíveis 

 


