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1 - INTRODUÇÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade obrigatória para a conclusão do 
Curso de Graduação em Biomedicina, devendo ser realizado individualmente ou em até três alunos, 
dependendo da complexidade do Projeto, sob a orientação de um professor que componha o corpo 
docente da Instituição e/ou professor convidado. O Trabalho de Conclusão de Curso tem como 
objetivo incentivar o aluno à pesquisa e à consequente formação crítica sobre assuntos pertinentes à 
sua formação, bem como desenvolver habilidade em pesquisa bibliográfica e de campo e integração 
entre as disciplinas curriculares. 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser relatado sob a forma de uma MONOGRAFIA ou 
ARTIGO CIENTÍFICO e está em conformidade com as resoluções do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Biomedicina. 

 
 
Parágrafo primeiro: no caso de monografia, deverá seguir as normas atualizadas pertinentes à 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 
Parágrafo segundo: no caso de artigos científicos, deverão ser utilizadas as normas técnicas 

adotadas pela revista para a qual o artigo será enviado, devendo-se anexar essas normas ao artigo 
apresentado.  

 
Para ser caracterizado como complementação da formação curricular, o tema do Trabalho de 

Conclusão de Curso deverá ser condizente com o currículo do curso frequentado pelo aluno. 
 
 

2 – NORMAS E PROCEDIMENTOS 

As normas e procedimentos abaixo objetivam orientar graduandos e orientadores quanto à 
elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Biomedicina da Faculdade de 
Ciências Biomédicas do Espírito Santo. As atividades relacionadas ao TCC serão realizadas, no 
mínimo, no decorrer dos seguintes períodos letivos: 

 

 Sexto período: Projeto de Pesquisa  

 Sétimo período: Trabalho de Conclusão de Curso I 

 Oitavo período: Trabalho de Conclusão de Curso II 
 
 

 
1. No sexto período, na disciplina de Projeto de Pesquisa, os alunos deverão elaborar, 

individualmente ou em até três alunos, o Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.  

2. O projeto do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser composto, obrigatoriamente, dos 
itens Título, Introdução, Problema Científico, Objetivos, Justificativa, Materiais e Métodos, 
Cronograma e Referências Bibliográficas (APÊNDICE 1). 

3. O projeto do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado, na forma de defesa 
pública, conforme calendário divulgado pela Coordenação de TCC, a uma banca examinadora 
composta pelos professores orientadores e pela coordenação e/ou professores convidados 
pela coordenação. Os alunos que não apresentarem nas datas previamente agendadas serão 
considerados reprovados na disciplina. 

4. A avaliação do Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso contemplará os itens previstos na 
Avaliação do Projeto de TCC (APÊNDICE 2). 

5. Após apresentação e avaliação, a banca poderá considerar que o projeto está apto a ser 
desenvolvido, parcialmente apto, ou não está apto a ser desenvolvido. Além disso, será 
atribuída uma nota. A nota do projeto do Trabalho de Conclusão de Curso irá variar entre 0 
(zero) e 10 (dez) pontos e irá constituir a nota da disciplina “Projeto de Pesquisa”. 
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6. A apresentação do projeto do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser efetuada a uma 
banca examinadora formada por três professores e não deverá ser superior a 15 (quinze) 
minutos, podendo ser aceita sem ressalvas, aceita com ressalvas ou não aceita. Caso, o 
aluno(s) não apresente(m) o projeto esse(s) serão considerados reprovados na disciplina 
Projeto de Pesquisa e terão que se matricular (em) novamente na disciplina Projeto de 
Pesquisa. 

7. Somente poderão apresentar o projeto de TCC os alunos regularmente matriculados na 
disciplina.  

8. O projeto considerado parcialmente apto deverá ser corrigido de acordo com as orientações 
recebidas e o projeto considerado não apto deverá ser substituído. 

9. Após aprovação do projeto, os alunos serão encaminhados ao professor orientador para 
orientação. 

10. No sétimo período, após aprovação em Projeto de Pesquisa e sob orientação do professor 
orientador, os alunos deverão executar individualmente ou em até três alunos, o projeto 
anteriormente aprovado efetivando a realização do Trabalho de Conclusão de Curso.  

11. Para que o aluno curse a disciplina TCC I o mesmo deverá ter sido aprovado em Projeto de 
Pesquisa. Caso o aluno tenha reprovado em Projeto de Pesquisa, o mesmo pode cursar 
simultaneamente Projeto de Pesquisa e TCC I. Entretanto o mesmo deve estar regularmente 
matriculado em ambas as disciplinas. Para realização da matrícula, o aluno deverá efetuar o 
pagamento de uma taxa (20% referente ao valor da mensalidade integral).  

12. A orientação prevê momentos presenciais e não presencias e para registro dos momentos 
presenciais (mínimo de três encontros), o professor orientador poderá preencher a Ficha de 
Acompanhamento de Monografias (APÊNDICE 3) caso julgue necessário, e entregá-la na 
secretaria da pós-graduação devidamente assinada por professor orientador e aluno. Essa 
ficha de acompanhamento poderá ser entregue após conclusão dos encontros ou até a entrega 
da versão para submissão a banca..  

13. As atividades do Trabalho de Conclusão de Curso deverão seguir cronograma publicado pela 
coordenação de TCC.  

14. Da confecção final do Trabalho de Conclusão de Curso: 

14.1 O desenvolvimento e entrega do Trabalho de Conclusão de Curso deverá seguir o 
seu respectivo projeto aprovado, salvo parecer contrário do professor orientador e 
coordenação de TCC.  

14.2 Após proceder às correções, os alunos deverão entregar três cópias encadernadas 
do TCC na coordenação até o dia 10 dias antes da defesa. 

14.3 As defesas acontecerão entre duas semanas que antecedem encerramento do 
semestre letivo. 

14.4  A estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso aqui proposto compreende elementos 
pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, conforme ordem própria 
(Tabela 1). 
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TABELA 1 - Estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

Estrutura (partes) Elemento 

Pré-textuais 

Capa (obrigatório) 

Lombada (obrigatório somente na versão final do TCC) 

Folha de rosto (obrigatório) 

Errata (opcional) 

Folha de Aprovação (obrigatório somente na versão final do TCC) 

Dedicatória(s) (opcional) 

Agradecimento(s) (opcional) 

Epígrafe (opcional) 

Resumo na língua vernácula (obrigatório) 

Resumo em língua estrangeira (opcional) 

Lista de ilustrações (opcional) 

Lista de tabelas (opcional) 

Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 

Lista de símbolos (opcional) 

Sumário (obrigatório) 

Textuais 

 

Introdução 

Problema Científico (opcional) 

Objetivo(s) 

Justificativa  

Fundamentação Teórica 

Materiais e Métodos 

Resultados 

Discussão 

Conclusão 

Pós -textuais 

Referências (obrigatório) 

Glossário (opcional) 

Apêndice(s) (opcional) 

Anexo(s) (opcional) 

Índice(s) (opcional) 

 
 

14.5 A versão final do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ter no mínimo 30 laudas (no 
caso de Monografia); 

14.6 A referência bibliográfica deve conter, no mínimo, 15 (quinze) periódicos especializados; 

14.7 A versão final do Trabalho de Conclusão de Curso deve ser entregue obedecendo às 
normas estabelecidas em regulamentação específica complementar (Normas para 
Elaboração de Trabalhos Acadêmicos). 

14.8 A apresentação da versão final do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser efetuada 
a uma banca examinadora formada por três professores e não deverá ser superior a 30 
(vinte) minutos, podendo ser aceita sem ressalvas, aceita com ressalvas ou não aceita.  
Se aceita com ressalvas, a versão corrigida deverá ser entregue ao professor orientador 
no prazo máximo de 10 (dez) dias. Se não aceita, o TCC deverá ser refeito e o(s) 
aluno(s) se matricular(em) novamente na disciplina TCC I. 
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14.9 A nota da versão final do Trabalho de Conclusão de Curso irá variar entre 0 (zero) e 10 
(dez) pontos e irá constituir a nota da disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso II”; 

14.10 A data e o horário da apresentação serão definidos pela Coordenação de TCC. Os 
professores integrantes da banca examinadora serão escolhidos pelo professor 
orientador.  O aluno, em comum acordo com o professor orientador, poderá sugerir um 
dos professores integrantes da banca examinadora; 

14.11 A avaliação final contemplará os itens previstos na Avaliação de TCC (APÊNDICE 4). 

14.12 O Trabalho de Conclusão de Curso, após apresentação e eventuais correções 
solicitadas pelos professores da banca examinadora, deverá ser corrigido pelo aluno, 
encadernado em capa dura da cor verde (com lombada) e ser entregue em 01 (uma) via 
completa na coordenação, com assinatura do professor orientador e acompanhado de 
01 (uma) via avulsa da folha de aprovação, até 10 dias após a defesa do Trabalho de 
Conclusão de Curso. Trabalhos sem a assinatura do orientador não serão recebidos. 

14.13 Os trabalhos com nota superior a 8,50 irão compor o acervo da biblioteca e o Portal na 
Internet da Faculdade PIO XII.  

14.14 O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser válido como trabalho de Pesquisa, 
conforme Programa de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade, de acordo com 
regulamentação específica. 

15 No 8º (oitavo) período o aluno(s) deverão, a partir do TCC apresentado, produzir um artigo 
científico. Esse artigo deverá ser produzido baseado nas normas da revista de escolha da área 
de saúde ou da revista institucional. A revista deve contemplar o tema referente ao trabalho de 
conclusão de curso desenvolvido. 

16 A avaliação do artigo produzido pelos alunos deverá ser realiza pelo professor orientador. A nota 
referente a essa produção deverá ser encaminhada à coordenação de TCC. Essa nota, 
constituirá a nota da disciplina TCC II. 

Cariacica, 22 de abril de 2015.  

 
 

Rodrigo Moraes 
Coordenador Curso de Biomedicina 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1 
 

ITENS DO PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

 

 
NOME DO ALUNO:______________________________________________________________________ 
 
PROF ORIENTADOR: __________________________________________________________________ 
 

PROJETO DE PESQUISA 
 

TÍTULO: ______________________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO OBJETIVOS 
 

MATERIAIS E METODOS 
 
Deve descrever o tipo de pesquisa, o universo e a 
amostra, a coleta de dados, o tratamento dos dados e as 
possíveis limitações e conseqüências do método. Ex: 
 
Tipo de Estudo:  
 
Local: 
 
Analise Estatística: 
 
Espaço temporal: 
 
Aspectos Éticos: Atendendo a Resolução 196/96-CNS.  
 
Coleta de Dados: 
 
Critérios inclusão/exclusão: 
 

 

CRONOGRAMA 
 
 

REFERENCIAS 
 
Lista de toda a bibliografia utilizada na 
construção do Projeto, organizada por ordem 
alfabética e obedecendo as Normas para 
Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da 

Faculdade Pio XII. 

JUSTIFICATIVA 
 
Apresentação do projeto, situando o nível de 
conhecimento atual no qual ele está inserido e a 
relevância do estudo. 

PROBLEMA CIENTIFICO 
 
Problema de pesquisa propriamente dito, sua 
contextualização, a suposição ou hipótese, a 
delimitação do estudo e a definição dos termos. 
Em suma, a pergunta que se quer responder. 
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APÊNDICE 2 
 

FOLHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

TÍTULO DO PROJETO 
 
 

ALUNO(S) 
 
 

CRITÉRIOS Sim/Não 
O texto foi desenvolvido com qualidade e respeita as normas gramaticais e ortográficas. 
 
 

 

A introdução / Fundamentação teórica identifica conceitos principais utilizando citações 
adequadamente. 
 
 

 

Explica com clareza a justificativa e os objetivos. 
 
 

 

Explica com clareza o problema e possíveis hipóteses explicativas. 
 
 

 

Explica com clareza os materiais e métodos e estão descritos conforme as normas, 
atendendo às orientações estabelecidas. 
 

 

As referências bibliográficas respeitam as normas estabelecidas pela Faculdade e 
corresponde ao tema de estudo. 
 

 

 Representa a compreensão de que desenvolveu, escreveu, criticou e integrou 
informações parciais, referindo dados importantes, utilizando termos técnicos e científicos. 
 

 

 
Diante do exposto e levando em conta a viabilidade, considera o Projeto apto a 
ser desenvolvido? 
 
(     ) SIM                                   (     ) PARCIALMENTE                                 (     ) NÃO 
 
Qual nota você atribui ao Projeto de Conclusão de Curso? ________________ 
 

 
 

Cariacica, ____ de _______________ de 20___. 
 
 
 

________________________________ 
Professor 



 

 

7 

APÊNDICE 3 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO TCC 
 
 
  

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
Acompanhamento de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Aluno(s): ______________________________________________________________________________________________Turma:_____________ 

 

Telefone(s): ____________________________________________________E-mail: ____________________________________________________ 
 

Tema:___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Professor orientador: 

 

Data do 
encontro 

Observações 
Horário 

agendado 
Rubrica do 
professor 

Rubrica do 
aluno 

 

___/___/__ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

___________ 

 

 

__________ 

 

___/___/__ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

___________ 

 

 

__________ 

 

___/___/___ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

___________ 

 

 

__________ 

 



 

APÊNDICE 4 
 

FOLHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
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FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 
DO ESPÍRITO SANTO 

 

Avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso 
 

Eu, Professor_________________________________________________, avaliei o Trabalho de 

Conclusão de Curso do(s) aluno(s) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

defendido em _________________________________________________________________ cujo tema é 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________, tendo as notas descritas abaixo: 

 

Critério de Avaliação Nota 

1 Entrega no prazo estabelecido  

2 Introdução e Contextualização do Problema de Pesquisa  

3 Alinhamento Metodológico de problema, objetivo, justificativa, hipótese.  

4 Referencial Teórico / Revisão da Literatura  

5 Atendimento correto às “Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos”  

6 Argumentação em seqüência lógica adequada (Coerência /Coesão)  

7 Adequação à língua portuguesa (normas gramaticais vigentes)  

8 Metodologia  

9 Demonstração dos Resultados Obtidos  

10 Conclusão  

11 Sugestões para novas pesquisas  

12 Relevância do tema  

13 Apresentação (defesa)  

Média (Nota Final)  

* O avaliador deverá atribuir nota de 0 a 10 para cada critério da avaliação, não sendo permitida atribuição 
de nota global. 
 

Parecer final: 
 ( ) Aceito sem ressalva. 
 ( ) Aceito com ressalva. 

( ) Não aceito.  
 

Justificativa:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________ . 

 

Cariacica, _____de___________________de ______. 
 

 
 
 

 

______________________________________ 
 

Assinatura do Professor 


