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REGIMENTO DA DISCIPLINA TRABALHO DE CURSO 

 

Fixa normas para o desenvolvimento da 
Disciplina "Trabalho de Curso" da Faculdade 
de Medicina da UFG. 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°. O presente Regimento tem por finalidade normatizar as atividades 

relacionadas à disciplina Trabalho de Curso (TC) da Faculdade de Medicina, 

com carga horária total de 80 horas, divididas em 5 semestres de 16 horas 

cada, contempladas do 3O ao 7o períodos (TC1,TC2,TC3,TC4 e TC5).  

Art. 2°. A realização da disciplina TC tem por objetivos: 

I. Iniciar os acadêmicos de Medicina da UFG nos métodos e técnicas de 

pesquisa. 

II. Possibilitar aos acadêmicos a possibilidade de estabelecer relações entre 

os conhecimentos adquiridos em outras disciplinas do Curso. 

III. Capacitar os acadêmicos a produzir trabalhos científicos e estimular a 

publicação desses trabalhos durante o período da graduação.  

Art. 3°. A disciplina TC consiste em pesquisa orientada a ser desenvolvida do 3O 

ao 7o período da graduação, em na área do conhecimento do Curso. 

§ 1º. A disciplina TC será realizada em sub-turmas compostas por até seis 

acadêmicos, sob a orientação de um ou dois professores do quadro 

docente da UFG. (Anexo 1) 

§ 2º. Cada sub-turma de 6 acadêmicos deverá ter dois grupos distintos, 

sendo que será permitido que dentro do mesmo grupo poderá ser 

realizado um mesmo TC, com o tema previamente acordado entre os 

acadêmicos e seus professores orientadores. 
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SEÇÃO II 

DA COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO  

Art. 4°. As atividades relacionadas ao Trabalho de Curso serão coordenadas por 

professor do Curso de Medicina designado pela Direção da Faculdade de 

Medicina para este fim, denominado Coordenador de TC. 

Art. 5º. São atribuições do Coordenador de TC, entre outras: 

I. Definir, em associação com o Coordenador de Pesquisa da Faculdade 

de  Medicina, as normas para elaboração, apresentação e avaliação dos 

produtos gerados pelo processo de TC nos diferentes períodos (projeto 

de pesquisa, relatório parcial e trabalho de curso/artigo científico). 

II. Definir em associação com a Coordenação do Curso de Medicina, o 

calendário para entrega dos trabalhos propostos para cada período. 

III. Definir e divulgar em associação com a Coordenação do Curso de 

Medicina, a lista de professores orientadores disponíveis para o 

semestre. 

IV. Acompanhar o processo de formação dos grupos de acadêmicos e 

proceder a distribuição dos mesmos entre os professores orientadores. 

V. Solicitar aos orientadores o preenchimento da ficha de avaliação 

individual dos membros dos grupos, com atribuição de notas, anexando 

as atas-relatório das reuniões. 

VI. Acompanhar o desenvolvimento das pesquisas de TC pelos grupos e 

orientadores. 

VII. Organizar, juntamente com as Coordenações de Pesquisa e Extensão da 

Faculdade de Medicina, a apresentação dos trabalhos em eventos 

científicos durante os quais os grupos de TC apresentarão os produtos 

do trabalho realizado. 

VIII. Mediar a interação entre orientandos e orientadores, e destes com a 

Direção da Faculdade de Medicina, buscando a resolução de conflitos. 

 



Universidade Federal de Goiás 
Faculdade de Medicina 

3 

 

 3 

SEÇÃO III 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

Art. 6°. O Trabalho de Curso será desenvolvido sob a orientação de um professor 

da UFG, sendo opcional a indicação de um co-orientador, que deverá 

também ter vínculo com a UFG. 

§ 1º Haverá destinação de 1 hora de orientação por grupo (3 acadêmicos em 

cada grupo) por semana durante todo o semestre para professores 

orientadores de TC.  

§ 2º Cada professor poderá orientar no máximo 2 grupos de acadêmicos, 

totalizando carga horária máxima de 2 horas semanais. 

§ 3º O co-orientador poderá ser indicado pelo orientador ou pelo grupo, 

estando, neste caso, sujeito à aprovação do orientador. 

§ 4º Não haverá carga horária destinada à co-orientação. 

§ 5º É proibida a participação de co-orientação de profissionais sem vínculo 

com a Instituição. Pessoas externas à Instituição envolvidas na pesquisa 

serão consideradas pesquisadores participantes. 

Art. 7°. A escolha de orientadores será supervisionada pelo Coordenador de TC 

da Faculdade de Medicina, segundo a lista de disponibilidade para 

orientação dos professores da UFG, divulgada no inicio do semestre letivo.   

Art. 8°. Na escolha do professor orientador deverão ser levadas em consideração 

as áreas de pesquisa de interesse dos professores (linhas de pesquisa), bem 

como a distribuição equitativa de orientações entre os docentes. 

 Parágrafo Único: a distribuição de acadêmicos entre os docentes e a 

adequação dos temas às linhas de pesquisa serão supervisionadas pelo 

Coordenador de TC da Faculdade de Medicina. 

Art. 9°. A substituição de orientador durante o desenvolvimento de TC deverá ser 

evitada, sendo admitida quando: 

I. O professor orientador, por razões pessoais, ficar impossibilitado de 

prosseguir com a orientação. 
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II. O professor orientador se desligar formalmente da UFG. 

III. Houver divergências irreconciliáveis entre orientador e orientandos, e não 

for eficaz a mediação pelo Coordenador de TC. 

§ 1º. É da competência do Coordenador de TC avaliar, mediar e tentar 

solucionar casos de divergências entre orientadores e orientandos, 

podendo, caso necessário, encaminhá-los para análise pela Direção ou 

pela Coordenação Pedagógica do Curso. 

§ 2º. Quando necessária a substituição de orientador, será dada preferência 

ao co-orientador, quando houver, para assumir a orientação do grupo, 

desde que seja membro do quadro docente da UFG. 

Art. 10°. O professor orientador tem, entre outros, as seguintes atribuições: 

I. Frequentar as reuniões convocadas pela Direção do Curso ou 

Coordenação de TC. 

II. Atender aos seus orientandos em horário previamente fixado. 

III. Analisar e avaliar os textos produzidos pelos orientandos. 

IV. Supervisionar a elaboração do projeto de pesquisa, inclusive o seu trâmite 

no Comitê de Ética em Pesquisa. 

V. Acompanhar a fase de coleta de dados da pesquisa, cooperando para a 

resolução de possíveis dificuldades encontradas. 

VI. Orientar a elaboração do trabalho de curso e do artigo científico ou relatório 

final para apresentação final no 7o período do curso de Medicina. 

VII. Estimular os orientandos a apresentarem seus trabalhos em eventos 

científicos relevantes e encaminhar o artigo ao periódico para publicação 

previamente à data marcada para a defesa. 

VIII. Vetar, até 15 (quinze) dias antes da data agendada para defesa do 

Trabalho de Curso, todo trabalho que, considerando as atas-relatório dos 

encontros de orientação, não for considerado adequado, técnica e 

metodologicamente, para defesa. 
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IX. Atribuir notas semestrais aos orientandos, de acordo com seu desempenho 

no período registrado em ficha de acompanhamento, comprovado pelos 

relatórios e pelos produtos finais de cada semestre. 

X. Presidir as sessões de defesa e assinar, juntamente com os demais 

membros das bancas examinadoras, as atas finais dessas sessões. 

XI. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Art. 11°. A responsabilidade pela elaboração do trabalho de curso e do artigo é 

dos orientandos, o que não exime o professor orientador de desempenhar 

adequadamente, dentro das normas definidas neste Regulamento, as 

atribuições decorrentes da sua atividade de orientação. 

 

SEÇÃO IV 
DOS ACADÊMICOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO 

 

Art. 13°. São deveres dos acadêmicos em fase de realização do TC, entre outros: 

I. Cumprir fielmente todas as normas e disposições referentes à realização do 

Trabalho de Curso constantes neste regulamento ou divulgadas pela 

Coordenação de TC. 

II. Comparecer às sessões de orientação, de acordo com cronograma definido 

em conjunto com o professor orientador, devendo justificar eventuais faltas. 

III. Frequentar as reuniões convocadas pelo professor orientador, pelo 

Coordenador de TC, e pela coordenação e Direção do Curso. 

IV. Manter contato frequente com o professor orientador para discussão e 

aprimoramento do TC.  

V. Cumprir o calendário divulgado para entrega de projetos, relatórios parciais 

e versão final do trabalho de curso. 

VI. Elaborar a versão final do TC, de acordo com o presente Regulamento, as 

normas divulgadas pela Coordenação de TC e as instruções do orientador. 

VII. Entregar à Coordenação de TC, na data estabelecida, três cópias do TC, 

para avaliação pela banca examinadora. 
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VIII. Apresentar o trabalho realizado durante período pré-agendado pelo 

coordenador de TC e coordenação e direção do curso de Medicina da UFG. 

IX. Discutir com o orientador as eventuais correções propostas pela banca 

após a defesa e, nesse caso, fazer as modificações necessárias, e anexar 

a versão final na página eletrônica específica da disciplina localizada no 

endereço: http://ead.medicina.ufg.br/login/index.php   

 

SEÇÃO V 

DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE CURSO 

Art. 14°. Os Trabalhos de Curso seguirão a seguinte sequência de 

desenvolvimento e comprovação ao final do respectivo período letivo: 

I. Elaboração de Projeto de Pesquisa (detalhes no Anexo 2) com aprovação 

do professor orientador (Anexo 3) a ser realizado no  3º período (TC1). 

II. Submissão do Projeto de Pesquisa ao CEP, por meio da Plataforma Brasil. 

a ser realizado no  4º período (TC2). 

III. Coleta de dados e elaboração de relatório parcial (detalhes no Anexo 2) 

realizada com aprovação do professor orientador (Anexo 4) a ser realizado 

no 5º período (TC3). 

IV. Apresentação do trabalho em evento científico na forma de tema-livre a ser 

realizado no  6º período (TC4). 

V. Elaboração do trabalho final de curso na forma de relatório final ou 

preferencialmente de um artigo científico, segundo as normas do periódico 

que se almeja publicação, e defesa do trabalho perante banca examinadora 

a ser realizado no  7º período (TC5). 

Art. 15°. Os projetos de pesquisa serão elaborados no 3º período.   

§ 1°. O projeto deverá ser elaborado segundo o Anexo 2. 

§ 2°.Os prazos para entrega do projeto estarão previstos no cronograma a 

ser disponibilizado no início do período letivo. 
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§ 3°. Caberá aos professores orientadores, a aprovação dos projetos 

apresentados pelos acadêmicos. A aprovação deverá estar anexada ao 

projeto apresentado à coordenação, via plataforma eletrônica (Anexo 3). 

§ 4°. Os projetos deverão ser incluídos na plataforma eletrônica até a data 

estipulada pela coordenação do TC.  

§ 5°. Os projetos que envolverem a participação de seres humanos deverão 

ser encaminhados ao Comitê de Ética em Pesquisa. O desenvolvimento 

da pesquisa só poderá ser iniciado após a emissão de ofício de 

aprovação, que deverá ser anexado ao projeto. 

  Art. 16°. Aprovado o projeto de TC, a mudança de tema só será permitida                  

mediante a elaboração de um novo projeto e concordância por escrito               

do professor orientador em continuar com a orientação, ou de outro docente 

em substituí-lo, desde que seja membro do corpo docente da UFG. 

§ 1°. Pequenas mudanças que não comprometam as linhas básicas do 

projeto serão permitidas a qualquer tempo, desde que tenha 

aquiescência do orientador. 

§ 2°. Alterações de projetos aprovados deverão ser comunicadas ao CEP 

na forma de emenda ao projeto original. 

Art. 17°. Um relatório parcial da pesquisa deverá ser elaborado  no 5º período, 

quando espera-se que parte dos dados já tenham sido coletados. 

§ 1°. O relatório parcial deverá ser elaborado segundo o Anexo 2 

(formatação e estrutura do texto do projeto, relatório parcial e do TC) e 

deverá ser aprovado pelo orientador antes de ser enviado à coordenação 

(Anexo 4). Este tem por objetivo demonstrar o estado atual do 

desenvolvimento da pesquisa. O relatório parcial deverá ser incluído na 

plataforma eletrônica.  

 

Art. 18°. O trabalho de curso e o artigo científico, expressão formal do Trabalho de 

Curso, serão apresentados ao final do 7º período e deverão ser elaborados 

atendendo: 
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I. As normas da ABNT e às normas para apresentação de TC definidas pela 

Coordenação, conforme Anexo 2 (formatação e estrutura do texto do 

projeto, relatório parcial e do TC), e no artigo cientifico às normas do 

periódico ao qual será submetido para publicação. As normas de 

publicação do periódico deverão ser agregadas ao artigo na forma de 

anexo para avaliação pela banca examinadora, caso o artigo ainda não 

tenha  o aceite de publicação. 

II. No seu conteúdo, vinculação direta às linhas de pesquisa definida pelo 

orientador e rigor técnico científico para a redação, observando as normas 

da ABNT. 

Art. 19°. Os Trabalhos de Curso serão apresentados em data previamente 

definida pela coordenação juntamente com a coordenação e direção do 

curso, obedecendo o seguinte formato: 

I. 70 Período: apresentação oral para banca composta por três professores, 

sendo um deles o orientador, que a presidirá. 

Art. 20°. É responsabilidade dos grupos de TC a entrega das cópias impressas e 

encadernadas em espiral para a Coordenação de TC, atendendo às normas 

e calendário específicos, constantes das orientações do Coordenador de 

TC do Curso de Medicina para avaliação da banca, após apresentação e 

aprovação da banca avaliadora. O TC deverá ser incluído na plataforma 

eletrônica. 

Parágrafo único: Quando os trabalhos forem entregues com atraso, a 

relevância do motivo deverá ser avaliada pelo Orientador e Coordenador de 

TC, e se necessário, instancias superiores. 

Art.21°. A composição das bancas examinadoras, suas atribuições e instrumentos 

de avaliação serão definidos pelo Orientador e Coordenador de TC, que 

também se encarregaram de enviar as cópias dos Trabalhos de Curso 

(trabalho final de curso ou artigo cientifico) em tempo hábil para leitura e 

avaliação. 

Art. 22°. Constituem modalidades aceitas para TC: 
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I.     Pesquisa desenvolvida em Programa de Bolsa de Iniciação Científica 

(PBIC institucional ou PIBIC/CNPq) ou Programa de Iniciação Científica 

Voluntária (PVIC) ou qualquer outro programa de pesquisa, desde que 

orientada por professor do quadro docente da UFG, e concluído até a 

data estabelecida previamente pela coordenação do TC, devendo ser 

apresentado no formato de trabalho final de curso segundo as normas 

ABNT ou artigo cientifico segundo as normas do periódico ao qual será 

submetido para publicação.  

II.     Artigo científico PUBLICADO em periódico indexado (sistema Qualis 

Capes), desde que publicado sob a orientação de professor do quadro 

docente da UFG e na publicação conste a condição de acadêmico do 

Curso. 

III.     Revisão Sistemática e metanálise. 

IV.     Levantamentos epidemiológicos. 

V.     Pesquisas experimentais.  

 

      Art. 23°. Nenhuma modalidade aceita para TC elimina a necessidade de 

apresentação do mesmo à banca examinadora, de acordo com as normas 

definidas neste regulamento. 

SEÇÃO VI 

DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE CURSO 

Art. 24°. Os acadêmicos terão cada etapa do desenvolvimento dos TCs avaliadas 

semestralmente, pelo professor orientador e por professores convidados. 

As seguintes etapas receberão avaliação: 

I. TC1 - 3º período - Projeto de pesquisa: avaliação do desempenho individual 

pelo orientador e elaboração do projeto de pesquisa. 

II. TC2 - 4o período - Submissão ao CEP: avaliação do desempenho individual 

pelo orientador e comprovação da submissão ao CEP. 
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III. TC 3 - 5º período - Relatório Parcial: avaliação do desempenho individual 

pelo orientador e elaboração de relatório parcial.  

IV. TC 4 - 6º período - Apresentação em evento científico: avaliação do 

desempenho individual pelo orientador e comprovação de apresentação em 

evento científico de tema relacionado ao trabalho inscrito no TC. 

V. TC 5 - 7º período - Artigo cientifico: elaboração do artigo científico e 

avaliação da banca examinadora. 

§1º A nota final de cada período será a média aritmética entre a nota 

atribuída pelo professor orientador e a nota do produto da respectiva tarefa 

de cada período, exceto a nota final do 7o período (Art.25o).  

Art. 25°. A avaliação final no 7º período - TC 5 - será na forma de um relatório final 

ou artigo cientifico e terá uma banca previamente definida pelo coordenador 

de TC e professor orientador.  

§1º O relatório final ou o artigo deverão inseridos na plataforma eletrônica 

junto com a carta de encaminhamento assinada pelo respectivo orientador 

(Modelo – Anexo 5).  

 §2º A Coordenação de TC  incluirá a Ficha de Avaliação (Modelo - Anexo 

5) e carta de encaminhamento do TC (Modelo – Anexo 7) para os membros 

da banca. 

§3º A apresentação será feita oralmente pelo(s) autor(es) do trabalho, por 

meio de slides com  tempo máximo disponível para defesa é de 30 (trinta) 

minutos. (Todos os acadêmicos deverão fazer parte da apresentação, pois 

serão avaliados). 

§4º Para trabalhos desenvolvidos por dois ou mais orientados, a nota do 

trabalho escrito será a mesma para ambos, porém a nota de apresentação 

é individual, devendo todos os componentes do grupo participar da 

apresentação. 

§5º O grupo que tiver o trabalho publicado ou aceito para publicação em 

revista indexada antes da apresentação do TC terá nota máxima na 

avaliação do relatório final (10 pontos); no entanto, será necessário 
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submeter-se a banca, para avaliação oral e arguição (nota 0 a 10) Neste 

caso, o grupo deverá incluir a cópia do artigo publicado ou o artigo com 

copia da carta de aceite na plataforma eletrônica, na data estipulada. 

§6º A nota final do TC será a média aritmética entre a nota atribuída ao 

relatório final ou artigo (0 a 10) e a nota da apresentação oral (0 a 10), 

sendo considerado aprovado o grupo que obtiver nota igual ou maior que 

6,0. 

§7º Embora a defesa seja em grupo, a nota da apresentação oral e defesa 

contemplará a participação individual dos membros do grupo nas respostas 

à arguição. 

Art. 26°. A atribuição de notas ocorrerá após o encerramento da etapa de 

arguição pela banca examinadora, contemplando um dos seguintes 

resultados:  

I. Nota 9,0 a 10 – não requer correções para entrega da versão final. 

II. Nota 6,0 a 8,9 – as correções propostas pela banca deverão ser discutidas 

com o orientador e as correções entregues previamente à entrega da 

versão final em data pré-estabelecida pela coordenação de TC. 

III. Nota 2,0 a 5,9 – o trabalho deverá ser reescrito e reapresentado a banca 

especialmente designada, no prazo máximo de 30 dias (definido pela 

coordenação de TC). 

IV. Nota de 0 a 1,9. Deverá ser apresentado outro trabalho, o prazo de 

apresentação será definido pela coordenação de TC e direção do curso. 

Art. 27°. Em caso de reprovação na disciplina TC do 7o período, o acadêmico 

poderá se matricular normalmente nas disciplinas do 8o período, entretanto caso 

os requisitos para conclusão do 7o período, no que se refere ao TC, não forem 

cumpridos até o final do 8o período ele não poderá se matricular em nenhuma das 

disciplinas do 9o período.  

§ 1º. Ficará a critério do acadêmico/grupo e do orientador continuar ou não 

com o mesmo tema de pesquisa. 
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§ 2º. Optando por mudança de tema, deverá o acadêmico/grupo reiniciar 

todo o processo para elaboração do Trabalho de Curso, desde a 

elaboração do projeto de pesquisa. 

§ 3º. Ficará a critério do orientador e orientando(s) continuarem o processo 

de orientação. 

Art. 28º. Após a aprovação a versão definitiva do relatório final ou artigo deverá 

ser inserida na plataforma eletrônica, essa será uma condição absoluta 

para aprovação final do 7o período e inclusive para a conclusão do curso de 

Medicina. 

 

SEÇÃO VII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 29º. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Faculdade de 

Medicina. 

Art. 30º. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.  

 

Goiânia, 04 de novembro de 2015. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Maria Auxiliadora Moreira do Carmo 

Coordenadora do Curso de Medicina 

Fátima Lindosso 

Diretora da Faculdade de Medicina 
 

Marcelo Fouad Rabahi 

Coordenador de Pesquisa e da  
Disciplina "Trabalho de Curso"  

Faculdade de Medicina 
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Anexo 1 
 

A distribuição dos grupos será a mesma do 3
o
 ao 7

o
 período  

(TC1, TC2,TC3,TC4 e TC5) 
 

 

Sub-turma Acadêmicos Professores 

A 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

B 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

C 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

D 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

E 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

F 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

G 
1.  

2. 
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3. 

4.  

5. 

6. 

H 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

I 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

J 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

K 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

L 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

M 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

N 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 
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O 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

P 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

Q 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

7. 

R 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

7. 
 

 

Obs.: As turmas Q e R, terão 7 alunos , com isso os 110 acadêmicos ficaram alocados em 18 sub-turmas. 
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ANEXO 2 

Formatação e Estrutura do projeto de pesquisa, relatório parcial e 
relatório final do TC 

 
 

1.    Os elementos abaixo deverão ser considerados para o “projeto de 

pesquisa”.          

1.1. Elementos Pré-Textuais (obrigatórios) 

Capa  

Folha de rosto  

Resumo na língua vernácula e estrangeira  

Listas de ilustrações, tabelas 

Sumário 

 

1.2. Elementos textuais (obrigatórios) 

Introdução 

Revisão de Literatura 

Justificativa 

Hipótese  

Objetivos 

Objetivo Geral (Primário) 

Objetivo Específicos (Secundário) 

Metodologia proposta:  

Tipo de estudo, local, população, amostragem e tamanho da amostra, descrição 
do processo de coleta de dados, aspectos éticos, critério de inclusão, critério de 
exclusão, riscos e como minimizá-los, benefícios para o participante da pesquisa e 
para a ciência, descrição da análise de dados 

Resultados esperados (Desfecho Primário) 
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1.3. Elementos pós-textuais (obrigatórios) 

 

Cronograma 

Orçamento 

Referências 

Anexos e Apêndices(caso existam) 

Exemplos: 

 Questionários a serem utilizados na pesquisa 

 Instrumento de coleta de dados 

 Termo de Autorização para Utilização e Manuseio de Dados 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 Termo de Assentimento do Menor 

 Declaração de anuência de instituição coparticipante 

Protocolo de submissão ao CEP 

 

Glossário 

 

2.    Os elementos abaixo deverão ser considerados para o “relatório 

parcial”.          

2.1. Elementos Pré-Textuais (obrigatórios) 

Capa  

Folha de rosto  

Folha de aprovação  

Resumo na língua vernácula e estrangeira  

Listas de ilustrações, tabelas 

Sumário  

 

2.2. Elementos textuais (obrigatórios) 

Introdução  

http://www.unievangelica.edu.br/files/images/TAUMD2013setembro.docx
http://www.unievangelica.edu.br/files/images/TCLE2013novembro20142.docx
http://www.unievangelica.edu.br/files/images/termo%20de%20assentimento%20do%20menor.docx
http://www.unievangelica.edu.br/files/images/Declara%C3%A7%C3%A3o%20da%20institui%C3%A7%C3%A3o%20COPARTICIPANTE.docx
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Revisão de Literatura 

 

Objetivos 

Objetivo Geral (Primário) 

Objetivo Específicos (Secundário) 

Metodologia proposta: contendo tipo de estudo, local, população, amostragem e 
tamanho da amostra, descrição do processo de coleta de dados, aspectos éticos, 
critério de inclusão, critério de exclusão, riscos e como minimizá-los, benefícios 
para o participante da pesquisa e para a ciência, metodologia de Análise de dados 

Resultados parciais. 

Discussão. 

Conclusão. 

 2.3. Elementos pós-textuais (obrigatórios) 

Referências 

Anexos e Apêndices (caso existam) 

Exemplos: 

 Questionários a serem utilizados na pesquisa 

 Instrumento de coleta de dados 

Glossário 

 

3. Os elementos abaixo deverão ser considerados para o relatório “Trabalho 

de Curso”. 

3.1.   Elementos Pré-Textuais (obrigatórios) 

Capa  

Folha de rosto  

Errata  

Folha de aprovação  
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Dedicatória  

Agradecimentos 

Epígrafe  

Resumo na língua vernácula e estrangeira  

Listas de ilustrações, tabelas 

Sumário  

 

3.2. Elementos textuais (obrigatórios) 

Introdução. 

Revisão de Literatura. 

Objetivos. 

Métodos. 

Resultados.  

Discussão. 

Conclusão. 

3.3. Elementos pós-textuais (obrigatórios) 

Bibliografia 

Anexos e Apêndices (caso existam) 

Exemplos: 

 Questionários a serem utilizados na pesquisa 

 Instrumento de coleta de dados 

 Protocolos de pesquisa 

Glossário 

Ofício de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

Observação: Caso a opção de apresentação final do TC seja a forma de artigo 

científico, os acadêmicos ficam desobrigados da apresentação do relatório final. 
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ANEXO 3- CARTA DE APROVAÇÃO DE PROJETO 

 

PROJETO DE TRABALHO DE CURSO 

PARECER FAVORÁVEL DO ORIENTADOR   

 

 

À 

Coordenação da Disciplina "Trabalho de Curso" 

Faculdade da Medicina – UFG 

 

Eu, Prof(ª) Orientador  _____________________________________________venho, 

respeitosamente, informar a essa Coordenação, que os(as) acadêmicos(as) 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________, estarão sob minha 

supervisão para desenvolver o trabalho de curso intitulado 

__________________________________________. O projeto em anexo foi revisado e aprovado 

e será seguido ate a conclusão do mesmo.   

Observações: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Goiânia, ____ de __________________ de ________. 

 

 

________________________________________________ 

Professor(a) Orientador(a) 
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ANEXO 4- RELATÓRIO DE PESQUISA 

PARECER DO ORIENTADOR 

 

RELATÓRIO PARCIAL DE TRABALHO DE CURSO 

PARECER FAVORÁVEL DO ORIENTADOR   

 

 

À 

Coordenação da Disciplina "Trabalho de Curso" 

Faculdade da Medicina – UFG 

 

Eu, Prof(ª) Orientador  _____________________________________________venho, 

respeitosamente, informar a essa Coordenação, que os(as) acadêmicos(as) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ estão desenvolvendo o 

trabalho de curso intitulado __________________________________________. O relatório parcial 

em anexo foi revisado e aprovado e retrata o desenvolvimento do TC sob minha orientação.   

Observações: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Goiânia, ____ de __________________ de ________. 

 

 

________________________________________________ 

Professor(a) Orientador(a) 
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ANEXO 5- CARTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

ENTREGA DA VERSÃO FINAL 

DO TRABALHO DE CURSO 

PARECER FAVORÁVEL DO ORIENTADOR   

 

 

À 

Coordenação da Disciplina "Trabalho de Curso" 

Faculdade da Medicina – UFG 

 

Eu, Prof(ª) Orientador  _____________________________________________venho, 

respeitosamente, informar a essa Coordenação, que os(as) acadêmicos(as) 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________, estão com a versão 

final do trabalho intitulado _________________________pronta para ser entregue a esta 

coordenação.  

 

Observações: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Goiânia, ____ de __________________ de ________. 

 

 

________________________________________________ 
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Professor(a) Orientador(a) 

ANEXO 6 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DE TRABALHO DE CURSO 
 

 
 
 
Trabalho:  

Aluno(s): 

 

PARTE ESCRITA- AVALIAÇÃO DO GRUPO 

CRITÉRIOS Valor Nota 

O trabalho possui todos os componentes descritos a seguir: 
Capa, Folha de Rosto, resumo na língua vernácula e estrangeira, Sumário, 
introdução, revisão de literatura, objetivo, metodologia, resultados discussão e 
conclusão? 

0-2,0  

O título reflete clara e suficientemente o conteúdo do trabalho? 0-1,0  

Os objetivos são claros e exeqüíveis? 0-1,0  

O item Material e Métodos está correto, completo e descrito de forma clara, 
permitindo a compreensão do trabalho realizado e sua reprodução? 

0-1,0  

A Revisão de Literatura feita fornece subsídios suficientes para a redação e 
compreensão do artigo? 

0-2,0  

O texto do Trabalho está redigido adequadamente e segue uma lógica científica 
de desenvolvimento e sem erros gramaticais? 

0-1,0  

A discussão está bem fundamentada teoricamente (pela bibliografia) e exposta 
de forma clara ? 

0-1,0  

As conclusões do Trabalho estão coerentes com o objetivo proposto? 0-1,0  
No caso de artigos de pesquisa com seres humanos: Foi anexado ofício de 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)? 

( )sim   
( )não 

 

 
TOTAL (0 a 10,0) 

 
 

 

 
 

A nota de cada item deve ser realizada de acordo com a tabela abaixo: 

Valor Não atende ao 

proposto 

Atende parcialmente ao 

proposto 

Atende totalmente ao 

proposto 

0,0 - 1,0 0,0 0,5 1,0 

0,0 - 2,0 0,0 1,0 2,0 
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Observação: Caso a opção de apresentação final do TC seja a forma de artigo 

científico, a pontuação acima deverá ser referente ao artigo científico submetido 

ou publicado. 

PARTE ORAL- AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

 

CRITÉRIO Valor Aluno: 
 

Aluno: Aluno: 
 
 

Aluno: 

O acadêmico apresenta domínio e 

compreensão do assunto tratado? 

0-2,0     

O acadêmico é capaz de explicar o assunto 

sem ler a projeção? 

0-2,0     

O acadêmico consegue complementar a 

apresentação com informações que não 

puderam ser expostas? 

0-2,0     

A explicação do aluno sobre o tema tratado 

é clara? 

0-2,0     

A apresentação segue uma sequencia lógica 

e os slides são de boa qualidade? 

0-2,0      

 
TOTAL (0 a 10,0) 

    

 

A nota de cada item deve ser realizada de acordo com a tabela abaixo: 

Valor Não atende ao 

proposto 

Atende parcialmente ao 

proposto 

Atende totalmente ao 

proposto 

0,0 - 1,0 0,0 0,5 1,0 

0,0 - 2,0 0,0 1,0 2,0 

 

NOTA GERAL POR ALUNO 

CRITÉRIO Aluno: 
 

Aluno: Aluno: 
 
 

Aluno: 

Media final do TC = Parte escrita + Parte oral 

                                                  2 

    

 

Assinatura dos componentes da banca __________________________________________ 

Goiânia, ______/_____/______ 
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 ANEXO 7 
 
 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO À BANCA EXAMINADORA                         

 
 

Goiânia,  

 

Prezado (a) Professor (a)_____________________________________________ 
  
Venho por meio desta convida-lo (a) para compor a Banca Examinadora de 
avaliação final da Disciplina "Trabalho de Curso" com o seguinte trabalho : 
“________________________________________________________________” 
orientado por ______________________________________________________ 
e tendo como autores os alunos: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
O trabalho deverá ser avaliado até o dia _____________quando, a partir das 

__________, será feita a apresentação do trabalho na forma oral, oportunidade 

em que a banca deverá fazer arguição dos alunos.  

 

Solicitamos que os membros da banca estejam presentes no local da 

apresentação com 15 minutos de antecedência para que sejam passadas 

orientações a respeito da avaliação.  

Com a finalidade da avaliação do trabalho escrito, a Coordenação de TC está 

encaminhando uma cópia do trabalho com as respectivas diretrizes da avaliação. 

Atenciosamente, 

______________________________________________________ 

Coordenador da Disciplina "Trabalho de Curso" 

Faculdade de Medicina - UFG 

 

 




