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Manual de Trabalho Final de Curso– Enfermagem 

 
O Trabalho Final de Curso de Enfermagem será realizado de acordo com as 

Normas Gerais para Formulação e Apresentação dos TCC’s da IES, já disponíveis 

no site da instituição, com as seguintes peculiaridades: 

 
1. O trabalho para conclusão do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ensino e 
Cultura do Ceará – FAECE será desenvolvido nos 2 (dois) últimos semestres do curso 
(7º e 8º semestres), durante as disciplinas de Projeto e Produção Técnico-Científica 
Interdisciplinar (PTCI I e II), devendo o aluno procurar o professor cuja área de estudo 
mais se enquadre à temática escolhida pelo mesmo. 
 
2. Considerar-se-á como trabalho para conclusão do Curso de Enfermagem da 
Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará – FAECE um “Artigo”, original ou de revisão 
o qual deverá manter o sistema de encadernação no modelo de “capa dura” como rege 
as normas da IES, com as seguintes partes: 
 
�ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
• CAPA 
• FOLHA DE ROSTO 
• FICHA CATALOGRÁFICA (A IES fornece o modelo na Biblioteca) 
• FOLHA DE APROVAÇÃO 
• DEDICATÓRIA 
• AGRADECIMENTOS 
• RESUMO 
• SUMÁRIO 
• LISTAS  
 
�ELEMENTOS TEXTUAIS 
• ARTIGO NA INTEGRA (Seguir normas para publicaçãodo periódico/revista 
escolhido, em comum acordo entre orientador e orientando, e introduzir no corpo do 
texto o manuscrito completo) 
 
�ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 
• APENDICES (Incluir material elaborado pelo autor como formulários, 
questionários, listas de verificação, etc.) 
• ANEXOS (OBRIGATÓRIO: Aprovação no Comitê de Ética, se houver, normas 
para publicação do periódico/revista escolhido para possível envio do artigo e outros 
que forem necessários) 
 
4. Preferencialmente utilizar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Paulista – UNIP, Universidade a qual é associada a Mantenedora da FAECE (ASCEC) 
– em casos especiais submeter em Comitês do próprio local da pesquisa. Link para 
consulta:http://www.unip.br/pesquisa/comite/documentacao.aspx 
 
5. A banca examinadorado TCC deverá ter 3 (TRÊS) membros e será definida pelo 
orientador, juntamente com a Coordenação de Curso, sendo composta pelo próprio 



2 

 

professor orientador, que a presidirá, e por mais dois professores, sendo um membro da 
casa e um membro externo, observando-se a especialidade do artigo em questão. A 
versão pré-banca do trabalho de conclusão deverá ser depositada aos examinadores em 
até 15 (quinze) dias antes da data designada para apresentação do mesmo. 
 
6. Os trabalhos de conclusão deverão ser apresentados em formato de BANNER 
cujas dimensões são: Largura: 90 cm; Altura: 120 cm. O texto deverá ser legível a uma 
distância de, pelo menos, 2m, constando no topo: Título do trabalho, nome do autor, 
nome do orientador; Utilizar textos breves para a Introdução; Objetivo; Metodologia 
Utilizada; Discussão e Considerações Finais (Resultados); Referências e Local (cidade 
de referência do trabalho). Os resultados poderão ser ilustrados com fotos, gráficos e 
tabelas (se for necessário). As informações do BANNER deverão ser organizadas de 
modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente apreendidas, devendo-se usar 
letras maiúsculas e minúsculas para o conteúdo geral, pois o uso de letras de um mesmo 
tamanho pode dificultar a leitura. Deve-se evitar usar diferentes tipos de fontes e estilos 
no mesmo texto. 
 
7. As apresentações dos TCC’s ocorrerão em uma única data, a qual será pré-
determinada pela coordenação, juntamente com o Colegiado de Professores. Serão 15 
minutos de apresentação e logo após a Banca Examinadora realizará os comentários 
cabíveis e o aluno deve permanecer ao lado do seu banner para eventuais arguições até 
o final do evento. 
 

8. A versão em capa dura deverá ser entregue, em até 20 dias corridos após a data 
de defesa do TCC, à Coordenação de Curso. 

 

9. O prazo para entrega citado no item 8, em nenhum circunstância poderá exceder 
a data de término do semestre, constante do Manual do Aluno, sob pena do discente não 
poder colar grau. 
 

Para as demais considerações, deverão ser seguidas as normas gerais da IES. 


