
RESOLUÇÃO Nº 58, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE ENFERMAGEM

DO CAMPUS DE TRÊS LAGOAS da Fundacã̧o Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuicõ̧es legais, resolve:

 
Manifestar-se favoravelmente à aprovação, a contar de

fevereiro de 2020, do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso do
Curso de Enfermagem, parte integrante desta Resolução.

 
 

LARISSA DA SILVA BARCELOS
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Larissa da Silva
Barcelos, Presidente de Colegiado, em 27/11/2019, às
13:59, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1650311 e o código CRC
C3B36F10.

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM - BACHARELADO
Av Capitão Olinto Mancini 1662

Fone: 
CEP 79603-011 - Três Lagoas - MS

Referência: Processo nº 23448.005385/2019-66 SEI nº 1650311
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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DO CAMPUS DE TRÊS LAGOAS (CPTL) 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º - O Trabalho de Conclusão de Curso é um Componente Curricular Não Disciplinar 

(CCND) conjunto de atividades de vinculação teórica e prática de experiência acadêmica, 

em que o estudante desenvolve um trabalho final que demonstre domínio do objetivo de 

estudo e capacidade de expressar-se. É parte integrante do currículo do Curso de 

Enfermagem do Campus Universitário de Três Lagoas (CPTL), pertencente à estrutura da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e será regido pela legislação vigente 

e por este regulamento. 

Art.2º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) poderá ser desenvolvido em qualquer 

área de habilitação da Enfermagem e áreas afins. 

Art.3º - Os acadêmicos deverão realizar o TCC em um dos seguintes eixos que estruturam 

a universidade: 

I – Ensino; 

II – Extensão; 

III – Pesquisa. 

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º - São objetivos do TCC: 

I - Para o aluno: 

a) possibilitar o conhecimento das Ciências de Enfermagem e áreas afins, bem como sua 

aplicação visando o aprimoramento e a complementação dos conhecimentos teórico-

práticos adquiridos ao longo do curso de graduação; 

b) despertar a reflexão crítico-profissional motivando o enriquecimento de sua formação 

científica; 

c) propiciar a ampliação do interesse pela pesquisa científica e tecnológica relacionada aos 

problemas peculiares das áreas de atividade com as quais tenha afinidade; 
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d) proporcionar a vivência interdisciplinar da profissão, através de experiências as mais 

próximas possíveis das situações reais, possibilitando a aplicação, dos conhecimentos 

teóricos adquiridos ao longo do curso de graduação; 

e) proporcionar o relacionamento e a participação em experiências no meio ambiente do 

seu mercado de trabalho, oferecendo subsídios à identificação de preferências quanto às 

áreas de atuação em futuras atividades profissionais. 

II - Para a Universidade: 

a) oferecer subsídios à revisão curricular, adequação do conteúdo programático e 

atualização das metodologias de ensino, de modo a permitir, à Instituição, uma postura 

realística quanto à participação e contribuição para o desenvolvimento local, regional e 

nacional; 

b) instrumentalizar a Universidade como organismo capaz de oferecer respostas a 

problemas específicos de saúde ou na área de enfermagem situadas na esfera de 

abrangência local e nacional; 

c) proporcionar a utilização de forma efetiva e mais eficaz, dos recursos humanos e da 

produção gerada na Universidade, favorecendo maior integração nos campos da ciência e 

da tecnologia; 

d) permitir e estimular a livre veiculação de críticas e sugestões ao papel desempenhado 

pela Universidade; 

e) incrementar as relações entre a Universidade e os serviços de saúde local, regional e 

nacional; 

f) atender aos termos da legislação em vigor. 

 

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 5 º - A estrutura organizacional voltada à elaboração do TCC será composta pelos 

seguintes elementos: 

I - Coordenador do Curso; 

II - Professor efetivo, orientador do TCC e, quando necessário, co-orientador interno e/ou 

externo; 

III – Banca Avaliadora. 

Art. 6 º - Da orientação do Trabalho de Conclusão de Curso: 

I - Somente os professores efetivos do Campus de Três Lagoas serão orientadores do TCC, 

com limite máximo de 03 (três) trabalhos por orientador; 
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II - O aluno poderá ser co-orientado por professor pertencente ao quadro de outras 

instituições congêneres, departamentos, cursos ou profissional externo, sendo a indicação, 

responsabilidade do professor orientador do TCC, sendo necessário para tanto a 

formalização da co-orientação a partir do preenchimento do (APÊNDICE A); 

§ 1º - A aceitação ou não do orientando, ficará a critério do professor orientador, devendo 

o orientando providenciar e apresentar de forma documentada carta de aceite (APÊNDICE 

B) do provável professor orientador até o último dia (conforme calendário acadêmico 

vigente) do período letivo do semestre que antecede o cumprimento do Componente 

Curricular Não Disciplinar (CCND) TCC; 

§ 2º - Ficará a critério do professor orientador a continuidade ou não da orientação quando 

o aluno não cumprir as atividades a ele designadas, podendo o professor orientador 

desincumbir-se da orientação, relatando o caso e encaminhando ao Colegiado de Curso 

para as providências cabíveis; 

§ 3º - Os encontros para as orientações do TCC deverão ocorrer em horários nos quais os 

alunos não estejam em atividades regulares de outras disciplinas; 

§ 4º - Será vetada a indicação de co-orientador que envolver dispêndio financeiro ao CPTL 

/ UFMS. 

 

CAPÍTULO IV - DA ELABORAÇÃO DO TCC 

 

Art. 7º - O Trabalho de Conclusão de Curso constituir-se-á da elaboração de um trabalho 

técnico-científico, abordando um tema relacionado a um dos eixos definidos no artigo 3º, 

que contemple atividades nas quais sejam aplicados conhecimentos e técnicas 

relacionadas com a área de Enfermagem, observadas as exigências metodológicas e 

demais disposições deste Regulamento. 

§ 1º - O TCC deverá ser desenvolvido por, no máximo, dois acadêmicos, sob a orientação 

de um professor orientador. 

§ 2º - O TCC deverá atender os requisitos, em formato de artigo ou de monografia de acordo 

com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

§ 3º - Quando se tratar de TCC em formato de artigo, deverá ser apresentado de acordo 

com as normas de periódico nacional ou internacional indicado pelo aluno, em conjunto 

com seu orientador, anexando as normas do periódico escolhido. 

§ 4º - Artigo publicado ao longo do curso de graduação só poderá ser validado como TCC 

para um (1) aluno. 
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Art. 8º - O desenvolvimento do TCC deverá seguir as normas do presente Regulamento e, 

quando concluído ser entregue em três vias impressas para a Banca Avaliadora sendo que, 

depois da avaliação e dos ajustes sugeridos, a versão final do artigo/monografia deverá ser 

encaminhada à Coordenação do Curso em uma via impressa e uma via no E-mail da 

Coordenação do Curso com identificação do aluno e ano/semestre. 

 

CAPÍTULO V - DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 9º - Constituem atribuições da Coordenação de Curso: 

a) matricular os alunos no CCND TCC; 

b) elaborar e divulgar o cronograma das atividades, e informações gerais relacionadas ao 

TCC; 

c) receber dos professores orientadores as versões finais dos artigos 

científicos/monografias elaboradas pelos alunos, bem como os formulários de avaliação 

preenchidos, conforme o Art.8º deste regulamento; 

d) nos casos de ausência ou impossibilidade de o orientador concluir o processo do TCC, 

encaminhar o caso do aluno em questão ao Colegiado de Curso mediante documentação 

apresentada. 

Art. 10 - Constituem atribuições do Professor Orientador: 

a) pactuar o compromisso de orientação com os alunos; 

b) orientar os alunos na elaboração do projeto e resolução de assuntos pertinentes ao TCC; 

c) acompanhar o desenvolvimento do trabalho, incentivando o processo de autonomia na 

efetivação do TCC; 

d) orientar os alunos em questões técnicas e profissionais, contribuindo para a solução de 

problemas ou dúvidas durante o desenvolvimento do TCC; 

e) indicar membros para compor a Banca Avaliadora de cada um dos TCC sob sua 

responsabilidade, encaminhando o trabalho e o documento para o registro da avaliação 

(APÊNDICE C) aos membros indicados, no período estabelecido no cronograma; 

Art. 11 – Constituem atribuições do Orientando: 

a) procurar por um docente do CPTL e formalizar com este o compromisso de orientação a 

partir da elaboração e assinatura por orientando e orientador da carta de aceite; 

b) cumprir o cronograma e as rotinas administrativas previstas neste regulamento e/ou 

definidas pela Coordenação e Colegiado do Curso; 

d) comunicar formalmente à Coordenação do Curso a desistência das atividades 

relacionadas ao TCC; 
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e) cumprir as atividades, trabalhos e avaliação pactuados com o orientador; 

Parágrafo Único - É de exclusiva responsabilidade do aluno, procurar regularmente o 

professor orientador, de acordo com o horário estabelecido para orientação conforme 

acordo entre as partes. 

Art. 12 - Constituem atribuições da Banca Avaliadora: 

a) avaliar o artigo científico/monografia respeitando os critérios estabelecidos neste 

regulamento; 

b) devolver ao orientador, o trabalho avaliado com a anotação das sugestões que visam 

seu aperfeiçoamento, bem como o formulário preenchido, respeitando datas estabelecidas 

no cronograma. 

 

CAPÍTULO VI – DA AVALIAÇÃO DO TCC 

 

Art. 13 – A avaliação do TCC deverá seguir o constante: 

I. O orientador do TCC deverá encaminhar as cópias impressas aos avaliadores, com 

prazo mínimo de uma semana anterior à data da apresentação oral pelo aluno a ser 

avaliado.  

II. Serão convidados 2 avaliadores, convidados pelo orientador do TCC, docentes da 

UFMS/CPTL ou externos. 

III. Em caso de o TCC dispor de Orientador(a) e Co-orientador(a), apenas um deverá 

participar da banca examinadora. 

IV. Cada aluno ficará responsável pela elaboração de sua apresentação oral do TCC com 

recursos multimídia, com duração máxima de 15 minutos.  

V. Cada avaliador terá 5 minutos para expor suas considerações. 

VI.Os avaliadores deverão respeitar o instrumento de avaliação, levando em consideração 

o que se espera do acadêmico para um TCC. Não será permito aos avaliadores usar o 

momento da arguição do aluno como meio de exposição e humilhação desnecessárias.  

VII. A apresentação oral se dará em data e horário pré-estabelecidos e divulgados pela 

Coordenação do Curso no início do semestre.  

VIII.     O conceito final será obtido da média simples das notas atribuídas ao TCC pelos 

dois avaliadores e o orientador (APÊNDICE D).  Para efeito de controle escolar será 

adotado somente o conceito de Aprovação (AP) ou Reprovação (RP) na disciplina. 

IX. Para efeito de aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso será 

considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 6 (seis). 
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X.        O acadêmico que apresentar o aceite ou comprovante de publicação do TCC em 

revista científica indexada da área, após avaliação do orientador/banca examinadora 

poderá ser dispensado da apresentação oral e avaliação do TCC pela Banca Avaliadora. 

 

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.14 - Os casos e situações especiais, dúvidas e dificuldades encontradas pelos alunos e 

orientadores, não enquadrados neste regulamento, deverão ser encaminhados ao 

Colegiado de Curso. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CO-ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇAO DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE 

CURSO 

 

Eu, __________________________________________________, comprometo-me a co-

orientar o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso do acadêmico 

___________________________________________ e cumprir em conjunto com o 

orientador o cronograma pré-estabelecido.  

Título do TCC:____________________________________________________________  

 

 

 

Três Lagoas, ____ de __________________ de 20____ 

 

Orientador: ______________________________________________________________  

Endereço de e-mail do orientador: ____________________________________________ 

 

 Co-orientador: ___________________________________________________________  

Endereço de e-mail do orientador: ____________________________________________ 

 

Aluno: __________________________________________________________________ 

Endereço de e-mail do aluno: _______________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO E PROFESSOR ORIENTADOR PARA 

ELABORAÇAO DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

Eu, __________________________________________________, comprometo-me a 

cumprir o cronograma de desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso pré-

estabelecido conjuntamente com o orientador. Eu, 

_________________________________________________, comprometo-me a orientar o 

Trabalho de Conclusão de Curso do acadêmico acima citado, cumprindo o cronograma de 

desenvolvimento por mim proposto. Título do 

TCC:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 

Três Lagoas, ____ de __________________ de 20____ 

 

 

 

Aluno: __________________________________________________________________ 

Endereço de e-mail do aluno: _______________________________________________ 

 

 Orientador: ______________________________________________________________  

Endereço de e-mail do orientador: ____________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

INDICAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 

 

Eu, ____________________________________________________ e 

___________________________________________, aluno(s) regularmente 

matriculado(s) no nono semestre do Curso de Enfermagem, autor do trabalho 

de conclusão de curso intitulado: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

orientado pelo professor(a)  

_________________________________________ e Coorientador(a) 

________________________________________________ indico, com 

anuência do(a) orientador(a), como membros da banca examinadora da 

apresentação oral do trabalho, os seguintes docentes: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

 

Três Lagoas, ____/____/_____ 

 

Assinatura do aluno(a): _____________________________________ 

 

Assinatura do orientador(a) : ________________________________ 
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APÊNDICE D 

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL DE TCC 

Aluno:__________________________________________________________________ 

Título:__________________________________________________________________ 

Presidente e Orientador(a):_________________________________________________ 

Co-orientador(a):_________________________________________________________ 

Membro 1 da Banca Examinadora:___________________________________________ 

Membro 2 da Banca Examinadora:___________________________________________ 

 

Itens avaliados DISTRIBUIÇÃO DA 

NOTA 

Orientador(a) Membro 1 Membro 2 

Apresentação Escrita 0,0 a 2,5    

Apresentação Oral 0,0 a 2,5    

Adequação Metodológica 0,0 a 2,5    

Domínio do Conteúdo 0,0 a 2,5    

TOTAL     

MÉDIA FINAL   

OBS:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
  
BANCA EXAMINADORA:          

                               Presidente e Orientador(a) 
 

             
                           Co-orientador(a) 

 
         

                             Membro 01 
 
    ___________________________________________ 

                               Membro 02 
 

 
Três lagoas, ______/______/___________ 
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