
PROPOSTA DE FORMATO DE TCC- ENFERMAGEM /CAMPUS ARAPIRACA 2020 

Configuração Geral: Folha A4, margens inf., sup., dir. e esq., numeração no canto superior direito a partir da parte textual. 

Elementos pré-textuais: 

. Capa: Instituição, Campus e Curso 

            Autor:  

            Título: maiúsculas, subtítulo em minúscula, negrito, tam. 12, centralizado (tema é relevante? Traz contribuições para a Enfermagem? Atende a interesses gerais? É claro, conciso e coerente  

com os objetivos do trabalho?).  

            Local e data: tam. 12, centralizado, digitado nas duas últimas linhas da folha, com espaço simples. 

. Folha de rosto: conta-se a partir desta folha 

            Autor em Minúsculas no espaço superior centralizado. Título: igual à capa. Apresentação. Local e data: igual à capa. 

. Folha de aprovação: constar no TCC definitivo  

. Dedicatória, Agradecimentos, epígrafe, lista de tabelas/gráficos e abreviações: opcionais  

Resumo e Abstract: Estendido, diferente do resumo do artigo 

. Título centralizado em maiúsculas, subtítulo em minúsculas, abaixo título em outro idioma (inglês/espanhol/francês) 

. Autor (a) e Orientador (a) e Co-Orientador (a): Tam.10, recuo a direita ou centralizado, indicar abaixo minicurrículo com e-mail. 

. Texto: entrelinhas simples, tam. 10, texto corrido, apresenta objetivos, metodologia e resultados concisamente. 

. Palavras chave: tam. 10, 3- 5 palavras, separar por ponto. 

. Abstract: texto igual ao do resumo, preferencialmente na mesma página do resumo. 

  Contém de forma sucinta o que foi feito, como foi feito, os resultados encontrados e suas implicações.  

Sumário: 

Centralizado, com numeração de página. Traz as seções e subseções obrigatórias para o tipo de pesquisa proposto.  

Elementos Textuais: 

. Introdução: Indica claramente o problema de pesquisa – contexto (tema)? Trata do objeto – de que trata o assunto? Trata da ideia – de onde surgiu o problema?  Trata da 

problematização/Contextualização do Problema – argumentação de autores? Contém a revisão de literatura?  Apresenta uso correto das citações – ver manual. Trata da justificativa?   

. Objetivos: são claros e coerentes? 

. Metodologia: expõe claramente o que, como, onde e quando foi realizada a pesquisa? É adequada ao objeto estudado? Atende à Resolução 466/12 CONEP?  

. Desenvolvimento do tema: ARTIGO COMPLETO (NO FORMATO DA REVISTA) 

. Conclusão/Considerações Finais: a critério do aluno e orientador - Faz referência aos resultados e objetivos? É relevante em relação aos problemas e aos objetivos do estudo? É clara e concisa? 

Estão destacadas as observações do (a) autor (a), apontando para sugestões de novos estudos? Responde à proposta da pesquisa? 

Elementos pós-textuais: 

. Referências: estão de acordo com as normas adotadas pelo curso? Aparecem conforme citadas no texto? 

. Anexos/Apêndices: opcionais (no entanto, deve-se observar a relevância e a pertinência de inclusão desses itens, conforme a especificidade do trabalho. Ex. modelo de questionário, entrevista, etc. 

Anexo: normas da revista escolhida. 

Observações: O TCC deve ser elaborado no formato de Monografia e conter no mínimo 30 páginas até o item “Referências”. O artigo é opcional e deve constar em anexo à monografia.  A 

publicação do TCC no repositório da UFAL, a princípio, é opcional, cabendo lembrar que caso seja autorizada e conste o artigo no Apêndice, o mesmo perde o ineditismo. Nesse sentido, o aluno 

pode autorizar a publicação do TCC, quando não tiver o artigo no Apêndice e posteriormente elaborar o artigo e publicar em outro local. Após a defesa, o discente terá 30 dias para ajustes na 

Monografia e depósito na Biblioteca. A Banca Examinadora deve ser composta por 3 membros, podendo ser um externo ao curso. Caso o coorientador participe da banca, é necessário acrescentar 

mais um examinador, ficando a banca com 4 examinadores. A escrita do trabalho obedecerá às normas da ABNT em vigor. 

 


