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1 DISPOSIÇÕES GERAIS
O curso de Fisioterapia do Campus Jataí/UFG integra ensino, pesquisa e extensão na
formação discente. No primeiro período, a disciplina “Pesquisa em Fisioterapia I”
estimula e incentiva a inserção do acadêmico de fisioterapia no campo científico. No
oitavo período, a disciplina “Pesquisa em Fisioterapia II” norteará a elaboração de
projeto de pesquisa necessário para a construção de um artigo. No décimo período, a
disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)” estabelece as diretrizes para a
elaboração do artigo científico a ser entregue ao final do curso.
O objetivo geral do TCC é possibilitar ao estudante de Fisioterapia a experiência ou
vivência de um momento de síntese do processo de aprendizagem na dimensão do
ensino, da pesquisa e extensão, mediante a revisão dos fundamentos teóricometodológicos, instrumentais e práticos da formação profissional. Os objetivos
específicos são: incentivar o espírito investigativo do aluno; orientar conhecimentos e
experiências; contribuir para a melhoria da qualidade da formação profissional e da
cientificidade na área; possibilitar a construção do conhecimento por meio de uma visão
de unidade entre teoria e prática.
O artigo científico, produzido na disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso” (TCC),
deverá apresentar natureza acadêmico-científica, abordando um tema específico de
relevância social ou científica associados direta ou indiretamente às atividades do
campo de atuação do fisioterapeuta. Esse trabalho científico deverá ser orientado
preferencialmente, por um professor do curso de Fisioterapia da Regional Jataí/UFG,
extensivo aos docentes de outros cursos da Regional Jataí/UFG, desde que, aprovado
pela Coordenação de Fisioterapia.
Ao tema deve ser dado tratamento em profundidade e alcance, com coerência teórica,
lógica de raciocínio, clareza na elaboração da redação e rigor científico, como previsto
no Manual de Normas Técnicas do Curso de Fisioterapia para a elaboração do artigo
científico.
O artigo científico será um dos requisitos para a conclusão da disciplina “Trabalho de
Conclusão de Curso”. Cada acadêmico deverá entregar uma versão digital (em CD) no
modelo PDF e três versões impressas, solicitadas pela Coordenação. O outro requisito
será a defesa pública do artigo apresentado a uma banca avaliadora.

1.1

DA ORIENTAÇÃO

1.1.1 O ORIENTADOR
O orientador do TCC deverá ser docente do quadro da UFG, preferencialmente do
Curso de Fisioterapia. No caso do orientador ser docente de outros cursos da Regional
Jataí/ UFG, após ser aprovado pela Coordenação de Fisioterapia, deverá assinar termo
de compromisso responsabilizando pela orientação, com ciência das normas do TCC do
Curso de Fisioterapia.
As funções do orientador são: Assessorar o acadêmico na elaboração do projeto de
pesquisa, execução do trabalho científico e redação do TCC; Acompanhar a frequência
e as atividades semanais do orientando; Zelar pela ética e cumprimento das normas que
envolvem as pesquisas; Seguir as orientações estabelecidas pela Coordenação de
Fisioterapia para a elaboração do TCC; Estabelecer a data e coordenar a apresentação
do TCC.
O professor orientador deverá ofertar um número de vagas, previamente determinado
pela coordenação do curso, para orientar alunos no “Trabalho de Conclusão de Curso”,
e assim, assumirá o compromisso e a função de orientar esses alunos na elaboração do
artigo, previsto na disciplina. Caso o orientador afaste-se da orientação, a coordenação
do Curso de Fisioterapia juntamente com o aluno, deverá indicar outro orientador, e
assim proceder à regulamentação acadêmica.
*Acordado em reunião do curso de Fisioterapia que o orientador - docente do curso de
Fisioterapia - tenha até 5 alunos orientandos.
**Obrigatoriamente, caso o orientador seja um professor substituto, o aluno deverá ter
um docente efetivo no curso de Fisioterapia como co-orientador.

1.1.2 O CO-ORIENTADOR
O Co-orientador terá as atribuições de assessorar o acadêmico, juntamente com o
Orientador, na elaboração do projeto e/ou na execução do trabalho, substituindo o
Orientador durante eventuais impedimentos. Ele deverá possuir titulação mínima latosensu e assinar termo de compromisso responsabilizando pela co-orientação, com
ciência das normas do TCC do Curso de Fisioterapia.

1.2 INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO
O artigo científico (AC) deverá ser elaborado de acordo com o Manual de Normas
Técnicas, elaborado e instituído pela coordenação do curso. Esse manual deverá estar
disponível, on line, no site do Curso de Fisioterapia da Regional Jataí/UFG, e ter cópia
impressa na Coordenação do Curso.

1.3

DA AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO TCC

O artigo científico será um dos requisitos para a conclusão da disciplina “Trabalho de
Conclusão de Curso”. Cada acadêmico deverá entregar uma versão digital (em CD) no
modelo PDF e três versões impressas. O acadêmico deverá ainda apresentá-la
publicamente a uma banca avaliadora.
A defesa pública deverá obedecer aos seguintes requisitos:
a) A banca avaliadora será composta por três titulares e um suplente. Ela será
presidida pelo orientador. Os componentes serão indicados pelo orientador em
conjunto com o orientando, e sendo, preferencialmente, docentes do Curso de
Fisioterapia, lotados na Regional Jataí/UFG. A banca definirá a data da
apresentação, oficializando junto a Coordenação de Curso;
b) Poderão integrar a banca examinadora, docentes da Universidade Federal de
Goiás ou de outras instituições, bem como profissionais ligados à área específica
da pesquisa que foi desenvolvida, desde que aprovados pela Coordenação do
Curso. Os integrantes da banca deverão possuir titulação mínima lato-sensu;
c) A defesa do TCC será pública. O acadêmico terá um prazo mínimo de 20
minutos e máximo de 30 minutos para a sua apresentação;
d) Na avaliação do trabalho escrito, deverá ser observado o cumprimento das
normas para elaboração de trabalho científico, previstos no Manual de Normas
Técnicas, elaborado e instituído pela coordenação do Curso de Fisioterapia;
e) Cada membro da comissão examinadora terá o tempo máximo de 15 minutos;
f) Ao término da defesa, a banca avaliadora se reunirá para atribuir a nota de 0 a
10, que será a média aritmética das notas atribuídas pelos membros da banca;
g) O orientador deverá ao final da defesa do TCC, encaminhar a nota do aluno, ao
professor da disciplina;
h) O aluno reprovado na defesa do TCC deverá reapresentá-la em até 15 (quinze)
dias subsequentes a primeira apresentação;

i) O aluno terá um prazo de 15 (quinze) dias úteis para efetuar as correções finais e
entregar as duas cópias impressas e outra em CD na secretaria do Curso de
Fisioterapia;
j) Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a
6,0 (seis) no artigo, cumprir um mínimo de 75% de frequência nas atividades
propostas bem como apresentar publicamente o TCC;
k) Somente após a entrega da versão final e apresentação do TCC, a Coordenação
do Curso de Fisioterapia, enviará para o Setor de Controle Acadêmico o mapa
de nota da disciplina, seguindo rigorosamente a data estabelecida no calendário
acadêmico da UFG;
l) Sem a referida nota, o aluno não poderá colar grau;
m) Quaisquer casos relacionados a este regulamento, bem como, aqueles que são
omissos, serão resolvidos pela Coordenação de Fisioterapia e/ou Conselho
Diretor da Regional Jataí, em consonância com as normas da Universidade
Federal de Goiás e as disposições legais vigentes.

2
2.1

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGO – TCC
FORMATAÇÃO

O artigo deverá ser redigido na ortografia oficial e digitados em papel tamanho A4,
espaço entrelinhas 1,5, as margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2
cm, perfazendo o total de no máximo 20 páginas, incluindo as ilustrações (gráficos,
tabelas, fotografias, etc). O corpo do texto deverá estar em caixa alta e baixa,
tamanho/fonte (12/ tipo Times New Roman). Recuo de parágrafo 1,25 cm ou um tab.
Deixe um enter livre antes e depois de cada item do trabalho. Se no texto de seu
trabalho houver nomes científicos (espécies, famílias, etc) coloque-os na devida
formatação (itálico, primeira letra em maiúscula na primeira palavra). Título em letras
maiúsculas e minúsculas, tamanho/fonte 12, negrito, tipo Times New Roman.
Identificação dos autores, a Instituição de procedência e a titulação deverão ser
colocadas no rodapé da primeira página do artigo, autor por autor. O endereço
completo, telefone e e-mail dos autores e orientador deverá vir no final do artigo.

2.2

RESUMO

Deverá conter a apresentação concisa do trabalho destacando as informações de maior
importância, ou seja, os objetivos, os procedimentos metodológicos e conclusões, com
no máximo 500 palavras. Deve permitir avaliar o interesse do artigo, prescindindo da
sua leitura na íntegra, bem como digitado em parágrafo único e em espaçamento com
entrelinhas simples. Abaixo do resumo deve ainda apresentar:
a) Palavras-chave: descritores que identifiquem o conteúdo do artigo;
b) ABSTRACT: versão do resumo para a língua inglesa;
c) Keywords: palavras-chave em inglês.

2.3

INTRODUÇÃO
a) Apresentar o tema, definindo claramente o assunto;
b) Estabelecer o objetivo ou finalidade do trabalho (o objetivo deve ser claro,
preciso e coerente, com o verbo sempre no infinitivo: estudar, mostrar,
verificar, elaborar, revisar, etc.);
c) Descrever a metodologia utilizada caso não tenha optado pelo capítulo
material e métodos;
d) Não é subdividida em tópicos e não deve conter ilustrações (figuras, tabelas,
equações).

Obs.: Na INTRODUÇÃO não se antecipa nada do desenvolvimento, tampouco
apresenta conclusões. É simplesmente o lugar onde a pesquisa é problematizada.

2.4

REVISÃO DE LITERATURA

Consiste na apresentação de citações da literatura, consideradas relevantes para o
trabalho, e que forneçam subsídios para a discussão. Tem como objetivo sintetizar de
forma clara, as várias ideias arroladas em trabalhos e pesquisas anteriores, que servirão
de base à investigação que está sendo realizada, situando assim a evolução do assunto.

2.5

MATERIAL E MÉTODOS

É a parte na qual o autor descreve o objeto de seu trabalho (pacientes, animais, produtos
químicos, plantas etc.) e a metodologia utilizada. Em se tratando de Estudo de Caso é
neste capítulo que entra a descrição do caso, com as características clínicas, diagnóstico,
tratamento, etc.
Deve conter informações suficientes para que outros investigadores possam avaliar as
observações e repetir o método empregado, ou seja, o autor deve informar claramente
como, quando e em que condições os procedimentos foram realizados e quais os passos
que foram seguidos, informando ainda o período e local de realização da pesquisa.
Processos e técnicas já descritos na literatura devem ser referidos apenas por citações.
Somente técnicas e/ou equipamentos novos devem ser descritos minuciosamente.
O material utilizado na investigação deve ser descrito com detalhes.
O número do Protocolo do Comitê de Ética (quando se tratar de pesquisas com seres
humanos ou animais) deve ser incluído na metodologia e a documentação deve ser
guardada por cinco anos.

2.6

RESULTADOS

Refere-se à apresentação em ordem lógica dos resultados obtidos, sem interpretação
pessoal do autor. Devem ser apresentados de forma objetiva, precisa e lógica, utilizando
tabelas, gráficos, figuras etc., sem necessidade de descrevê-las.

2.7 DISCUSSÃO
É a comparação entre os resultados obtidos pelo autor e os encontrados na literatura. Os
resultados da pesquisa deverão ser analisados e confrontados com os já apresentados na
literatura, avaliando e criticando a exatidão dos dados obtidos e a concordância ou não
com outros autores.
A metodologia utilizada e as implicações práticas da pesquisa devem ser discutidas,
podendo apresentar propostas que visem contribuir para as soluções dos problemas
detectados, ou sugerir outros.

2.8 CONCLUSÕES (não tem subdivisões por tópicos)
Devem ser fundamentadas nos resultados, contendo deduções lógicas que correspondam
aos objetivos do tema proposto e às expectativas propostas pelo autor na introdução do
trabalho. É a resposta à pergunta da pesquisa – o objetivo do estudo. A conclusão é a
fase final de toda argumentação; relaciona as diversas partes da argumentação, amarra
as ideias desenvolvidas. É a síntese de toda reflexão e em certo sentido é um regresso à
introdução: fecha-se o começo, o que se propôs na introdução.

2.9 REFERÊNCIAS
Devem ser elaboradas de acordo com as normas da ABNT vigente. Todos os autores
citados no texto farão obrigatoriamente parte das referências. Checar antes de entregar.

2.10 AGRADECIMENTOS
Somente aos órgãos fomentadores da pesquisa (quando houver); a algum apoio
financeiro e/ou técnico; à colaboração de pessoas que mereçam reconhecimento, mas
que não justifiquem sua inclusão como autores (essas pessoas deverão fornecer uma
autorização por escrito).

