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APRESENTAÇÃO

Considerando a necessidade 
de padronização e uniformidade 
na apresentação dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCCs) produzidos 
na Universidade Aberta do SUS da 
Universidade Federal do Maranhão - 
UNASUS/UFMA, a Coordenação Geral 
dos Cursos UNASUS/UFMA elaborou 
o presente documento a fi m de 
torná-lo instrumento normati zador 
do formato de apresentação dos 
trabalhos de conclusão de curso. 

Assim sendo, a Coordenação 
uti lizou como fonte norteadora de 
suas ações as recomendações da 
Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, bem como, diferentes fontes de informação já 
existentes na UNASUS/UFMA.

Portanto, este manual tem como propósito indicar normas e 
fornecer instrumentos para que orientadores e alunos da UNASUS/
UFMA possam organizar e padronizar a apresentação de seus Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCCs) a serem apresentados, como requisito 
parcial para a conclusão dos Cursos de Pós-Graduação. 
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1  FORMAÇÃO, DEFINIÇÃO DE ORIENTAÇÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consisti rá no 
desenvolvimento de um dos seguintes ti pos de trabalho: Plano de 
Ação, Revisão Bibliográfi ca ou Pesquisa Cientí fi ca. Deverá ser elaborado 
individualmente sob a coordenação de um orientador, que repassará 
as orientações de forma on-line através do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) da UNASUS/UFMA, na sala virtual “Trabalho de 
Conclusão de Curso - TCC”, disponível no endereço eletrônico htt p://
www.eadunasus.ufma.br 

O tema do TCC deverá contemplar, obrigatoriamente, aspectos 
inerentes aos objeti vos do curso.

O início do TCC será realizado no módulo de “Metodologia 
da Pesquisa”, a parti r do Formulário de TCC, que se consti tue num 
documento fundamental e obrigatório. Trata-se da elaboração inicial, 
pelos alunos, de itens fundamentais que irão compor o Trabalho de 
Conclusão de Curso.

Após a elaboração do Formulário de TCC com os itens 
supracitados e posterior envio no AVA, a Coordenação irá designar 
um professor orientador, que norteará o aluno sobre o trabalho a ser 
desenvolvido. Este documento deverá ser postado dentro do prazo 
esti pulado no Cronograma de TCC do seu curso, a ser informado pela 
Coordenação do Curso.

A parti r de então, será dado início à construção do TCC na 
sala virtual “Trabalho de Conclusão de Curso - TCC”. O trabalho será 
desenvolvido em quatro etapas, sendo a últi ma etapa o momento 
da Validação do TCC pelo orientador. Abaixo estão distribuídas as 03 
primeiras etapas, de acordo com o ti po de TCC escolhido, a parti r dos 
quadros apresentados.
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Observação: A elaboração dos itens que compõem o TCC deverá 
seguir rigorosamente cada etapa, dentro do cronograma previamente 
estabelecido para cada uma delas.

2  APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

A defesa do TCC será presencial, conforme a Resolução CNE/CES 
Nº1, de 8 de junho de 2007, em seu Arti go 6, parágrafo único, devendo 
ser realizada em forma de banner.

O aluno deverá entregar 02 cópias impressas do trabalho escrito 
no dia da defesa de TCC.

A Comissão examinadora irá avaliar o trabalho escrito e a defesa.

A nota do trabalho escrito poderá receber de 0 a 10 e será 
avaliado segundo os seguintes critérios:

•  Objeti vo do trabalho;

•  Relevância cientí fi ca;
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•  Respeito às normas da língua portuguesa;

•  Normalização.

A mesma pontuação será atribuída à apresentação dos banners, 
segundo os seguintes critérios:

•  Apresentação visual do banner;

•  Clareza na apresentação;

•  Domínio do conteúdo.

A média fi nal do TCC, de cada aluno, será a soma dos pontos 
adquiridos no trabalho escrito mais a nota da apresentação, dividida 
por dois. A nota fi nal será converti da em conceitos, segundo o quadro 
abaixo:

Será aprovado o aluno que obti ver conceito fi nal A, B ou C, ou 
seja, nota igual ou superior a 7,0 (sete). O aluno terá apenas uma 
possibilidade de defesa de TCC.

3  APRESENTAÇÃO GRÁFICA

3.1 Redação

A redação do trabalho deve ser cuidadosa, transmiti ndo as 
informações obti das de forma precisa, clara e objeti va, impessoal e 
com linguagem cientí fi ca.
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Observação: Caso seja detectado PLÁGIO, o aluno será 
Reprovado neste trabalho e estará impedido de tomar posse do tí tulo 
de especialista, mesmo tendo concluído etapas prévias à elaboração 
do TCC ao longo do curso.

3.2 Formato

É exigência que o TCC seja impresso em folha A4 branca, de 
dimensões 21,0 x 29,7 cm. Deve-se uti lizar apenas um dos seus lados e 
ti nta na cor preta. Deve ser uti lizada fonte ARIAL 12. 

Quanto ao espaçamento, deve ser uti lizado ESPAÇAMENTO 1,5 
cm entre as linhas do texto.

3.3 Paginação

As páginas devem ser contadas sequencialmente a parti r da 
folha de rosto. Porém, o primeiro registro deve ser feito a parti r da 
Introdução.

Os números das páginas deverão fi gurar na posição “início de 
página (cabeçalho)” e alinhamento “à direita”.

OBS: Recomenda-se que cada trabalho apresente um intervalo 
de 12 a 15 páginas.

4  ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

4.1 Capa

Deve conter informações indispensáveis à identi fi cação do 
trabalho e autorias, conforme modelo abaixo descrito:
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4.2 Folha de Rosto

Folha que contém os elementos essenciais à identi fi cação do 
trabalho. Deve ser adotado o modelo a seguir: 
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4.3 Verso da Folha de Rosto

O verso da folha de rosto contém, no canto inferior direito 
da página, a fi cha catalográfi ca que será elaborada pelo profi ssional 
bibliotecário de nossa insti tuição (sem custo).



Manual para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

19

4.4 Folha de aprovação

Deve conter: nome do aluno, tí tulo do TCC, data de aprovação, 
nome dos componentes da banca examinadora e local para ele 
assinarem, conforme exemplo abaixo:
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4.5 Resumo em língua vernácula

 Consti tuído na síntese dos pontos relevantes do trabalho. A 
primeira frase deve sinteti zar o tema principal do trabalho. O conteúdo 
deve ser livre de comentário pessoal, críti cas ou julgamentos de valor, 
consti tuindo-se numa sequencia coerente dos pontos relevantes 
do trabalho, não devendo ultrapassar 300 palavras. O verbo deverá 
fi car na voz ati va e na 3ª pessoa do singular. Não uti lizar locuções 
introdutórias do ti po: “O autor descreve...” “Neste trabalho, o autor 
expõe...”, dentre outras.

 Deverão ser apresentadas 03 palavras representati vas do 
conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave, que deverão fi gurar 
logo abaixo após o resumo, separadas entre si por ponto e fi nalizadas 
também por ponto. Essas palavras deverão estar obrigatoriamente 
indexadas nos Descritores em Ciências da Saúde – DeCS (disponível no 
site: htt p://decs.bvs.br/). 

.
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4.6 Resumo em língua estrangeira

 Consti tuído das mesmas característi cas da língua vernácula, 
digitado em folha separada (em inglês Abstract). Deve ser seguido das 
três palavras representati vas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-
chave, na língua inglesa. 

.
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4.7 Estrutura do Texto – PLANO DE AÇÃO:

A estruturação do trabalho deve seguir o modelo abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

1.1. TÍTULO

1.2. EQUIPE EXECUTORA

• Nome do(a) aluno(a)

• Nome do(a) Orientador(a)

1.3. PARCERIAS INSTITUCIONAIS (OPCIONAL)

• Secretaria Municipal

• Secretaria Estadual

• ONGs etc.

2. INTRODUÇÃO

Contextualização do tema (situação problema);

Apresentação da proposta.

3. JUSTIFICATIVA 

 Descrever as razões de ordem teórica ou práti ca que justi fi cam 
a realização do plano de ação, bem como a relevância social do 
problema a ser investi gado e as contribuições que o trabalho poderá 
trazer. Deverá enfocar 3 pontos: Importância do trabalho, Viabilidade 
e Originalidade.
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4. OBJETIVOS

4.1 Geral;

4.2 Específi cos.

5. METAS 

Propósito alcançável para a realização do plano de ação, por 
meio da identi fi cação de índices ou marcadores de saúde.

6. METODOLOGIA

Estratégias, métodos uti lizados para a execução e avaliação 
do trabalho.

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Quanti dade de meses, conforme o período de execução do 
plano de ação.
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8. IMPACTOS GERADOS

Benefí cio social para a comunidade em função da execução do 
plano de ação.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Relatar o que foi concluído no trabalho, de acordo com os 
objeti vos defi nidos, expondo as hipóteses e questi onamentos.

10. REFERÊNCIAS

As referências deverão vir ao fi nal da redação do trabalho e 
seguir padrão da ABNT. 

4.8 Estrutura do Texto – REVISÃO DA LITERATURA:

A estruturação do trabalho deve seguir o modelo abaixo:

1. INTRODUÇÃO

Descrever o histórico do tema, impactos, objeti vos e justi fi cati va 
do trabalho.

2. OBJETIVOS

4.1 Geral;

4.2 Específi cos (opcional).

3. METODOLOGIA

Identi fi car as fontes de pesquisa, tais como livros e arti gos. 
Especifi car as bases de dados para a pesquisa bibliográfi ca, tais como: 
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Bireme, Scielo, Google Acadêmico. Citar as palavras chave uti lizadas 
na busca.

4. REVISÃO DA LITERATURA

Relatar os principais achados sobre o tema de acordo com a 
literatura, conceituar termos a serem usados no estudo, apresentando 
plausibilidade técnico-cientí fi ca. 

5. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Relatar o que foi concluído no trabalho, de acordo com os 
objeti vos defi nidos, expondo as hipóteses e questi onamentos quando 
optar por inserir as considerações fi nais.

6. REFERÊNCIAS

As referências deverão vir ao fi nal da redação do trabalho e 
seguir padrão da ABNT. 

4.9 Estrutura do Texto - PESQUISA CIENTÍFICA:

A estruturação do trabalho deve seguir o modelo abaixo:

1. INTRODUÇÃO 

Descrever o histórico do tema, impactos, objeti vos e justi fi cati va 
do trabalho.

2. REVISÃO DE LITERATURA

Relatar os principais achados sobre o tema, de acordo com a 
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literatura, conceituar termos a serem usados no estudo, apresentando 
plausibilidade cientí fi ca e biológica. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Descrever: Tipo de estudo (prospecti vo ou retrospecti vo, 
quanti tati vo ou qualitati vo, descriti vo ou analíti co), local de estudo 
(onde será desenvolvida a pesquisa - característi cas gerais, serviços 
de saúde, etc.), população ou amostra (se for amostra deve ser feito 
cálculo amostral) etapas para coleta de dados (etapas a serem ou que 
foram percorridas durante a pesquisa de campo, variáveis de estudo 
- sem esquecer de observar se os objeti vos específi cos e as variáveis 
contempladas no instrumento de coleta de dados são compatí veis) e 
análise dos dados.

Necessidade de citar o número do Parecer de aprovação do 
estudo no Comitê de Éti ca em Pesquisa - CEP

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Redigir os achados do estudo e relacionar os resultados com o 
presente na literatura, propor questi onamentos e hipóteses. 

5. CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS

Relatar o que foi concluído no trabalho, de acordo com os 
objeti vos defi nidos, expondo as hipóteses e questi onamentos quando 
optar por inserir as considerações fi nais.

6. REFERÊNCIAS

As referências deverão vir ao fi nal da redação do trabalho e 
seguir padrão da ABNT. 
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