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DTrabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Regulamento 

 

Das finalidades 

Art. 1o- O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma das atividades que 

compõem a formação universitária de caráter técnico-científico, sendo entendido 

como produto resultante do conhecimento construído no decorrer da formação e 

qualificação do aluno e tem por finalidade despertar o interesse pela Pesquisa 

Técnico/Científica com base na articulação teórico-prática, evidenciando a ética, 

o planejamento, a organização e a redação do trabalho em moldes científicos.  

 

Parágrafo Único: Antes de ser iniciada a pesquisa, o TCC desenvolvido no 

âmbito do Curso de Medicina Veterinária deve ser submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) quando envolva seres humanos e/ou à Comissão de Ética 

no uso de Animais (CEUA) quando envolva animais.  

 

Do Objetivo 

Art. 2o- O TCC visa consolidar os conhecimentos adquiridos durante o Curso, 

tendo por base a articulação teórico prática. 

 

Da Forma 

Art 3° - Os TCC I e II do Curso de Medicina Veterinária podem ser apresentados 

na forma de pesquisa científica, estudos retrospectivos, relato de caso clínico ou 

relato de experiência de estágio, sendo VEDADAS resenhas e revisões de 

literatura.  

§1°: Tendo em vista o diferente cunho de cada uma das formas de TCC aceitas, 

serão utilizados formulários de avaliação específicos, conforme exposto no 

ANEXO II. 

 

§2°: Os itens a serem incluídos em cada uma das formas aceitas, bem como a 

contagem de palavras mínima e máxima podem ser encontrados no ANEXO I. 

 



 

Da orientação 

Art. 4o- O TCC deve ser coordenado, orientado e acompanhado por um 

Professor da área de Formação do aluno e/ou pelo Professor da Disciplina de 

Metodologia Científica/Pesquisa, conforme preenchimento do termo de aceite de 

orientação (Anexo III).   

 

§1°: O TCC deve ser orientado por um dos professores da Faculdade de Maricá 

e pode ser co-orientado por um docente de outra IES, caso o aluno opte por 

realizar o Estágio Supervisionado em Unidade Conveniada.  

 

§2°: A procura por orientação é espontânea por parte dos estudantes e o aceite 

é de escolha do professor.  

 

§3°: Cabe aos professores de TCC-I e II, em conjunto com o coordenador do 

curso, garantir que todos os estudantes tenham um orientador.  

 

Art. 5o- Compete ao professor orientador: 

 

I. Orientar a elaboração e a execução do projeto de pesquisa ou relato 

de caso que resultarão em TCC;  

II. Zelar pelo cumprimento do trabalho proposto; 

III. Avaliar o desempenho e rendimento do aluno ao longo da execução 

do trabalho,  

IV. Zelar pelo cumprimento do cronograma; 

V. Observar rigorosamente as normas e a formatação proposta neste 

regulamento.  

 

§1°: O professor orientador poderá isentar-se da orientação em casos especiais, 

apresentando à coordenação seu relatório e justificativa, desde que até a data 

limite para pedido de afastamento da orientação, divulgada em calendário de 

atividades do curso (Conforme ANEXO IV). Sendo assim, caberá ao 

coordenador designar outro professor dar continuidade à orientação do trabalho 

do discente. 



 

Da mesma forma,  

Art. 6o- Compete ao Aluno: 

 

I. Elaborar, executar e apresentar, em data pré-estabelecida pela 

Coordenação do Curso, respeitando o Calendário Escolar, o Trabalho 

de Conclusão de Curso, com base nas orientações recebidas;  

 

II. Apresentar periodicamente os resultados de seu trabalho para análise 

e correções; 

III. Manter contato com os professores orientadores do TCC, a fim de 

esclarecer dúvidas quanto à formatação e apresentação do trabalho.  

 

§1°: o aluno poderá requerer a substituição do professor orientador, 

apresentando à coordenação do curso sua justificativa ANEXO VI e a proposta 

do novo orientador, desde que até a data limite para substituição de professor 

orientador, divulgada em calendário de atividades do curso.  

 

§2°: O aluno deverá entregar seu trabalho à coordenação do curso, 

impreterivelmente, até a data estabelecida em calendário de atividades do curso. 

O não cumprimento deste prazo implica em reprovação e encaminhamento para 

a reapresentação dentro do prazo de trinta (30) dias, devendo ter a nota do 

trabalho escrito reduzida em 20%.  

 

Das Normas Comuns ao Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 7o- A aprovação no TCC, ao final do processo avaliativo, é condição 

obrigatória para o aluno obter o título de Bacharel em Medicina Veterinária. 

 

Art. 8o-  Para oferecer subsídios teóricos para a confecção do TCC existem as 

disciplinas obrigatórias de TCC I e TCC II oferecidas na grade curricular do Curso 

de Medicina Veterinária, com 30 horas cada. 

 

Parágrafo Único: As disciplinas obrigatórias de Trabalho de Conclusão de Curso 

I (TCC – I)  e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) visam instruir os alunos 



 

com relação aos moldes da escrita científica esperada no TCC, incluindo práticas 

de escrita científica, estudos bibliográficos e investigação de modelos científicos.  

 

Da Avaliação 

Art.9o-  A disciplina de TCC I conta com três avaliações a saber: 

 

I. Uma prévia da introdução ao tema escolhido, a ser avaliada pelo 

professor da disciplina, com nota máxima de 10,0 (dez). 

II. Uma prévia da seção de material e métodos (no caso de projeto de 

pesquisa) ou de diagnósticos diferenciais (no caso de relatos de caso), 

a ser avaliada pelo professor da disciplina, com nota máxima de 10,0 

(dez). 

III. Apresentação de um pôster e resumo do pré-projeto ou relato de caso. 

A apresentação do pôster e o conteúdo do resumo serão avaliados por 

uma Banca de Avaliação a ser definida pela coordenação do curso, 

composta de, pelo menos três (03) membros. O resumo deve ser 

confeccionado no formato e moldes de uma revista à ser recomendada 

no início da aula de TCC. O pôster deverá ser confeccionado nos 

moldes dos pôsteres dos eventos científicos da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá. A nota máxima da apresentação do pôster será 05 

(cinco) e a nota máxima do resumo será 05 (cinco). A nota da Terceira 

Avaliação será de, no máximo, 10 (dez) composta pela soma das 

notas da apresentação e do resumo. Os formulários de avaliação 

podem ser vistos no ANEXO II.  

 

Art. 10° - A média das três avaliações do TCC I terá como resultado uma nota 

de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), atribuída conforme descrição no Art. 9°, acima. 

 

§1° - É considerado APROVADO o aluno que obtiver média igual ou superior a 

7,0 (sete). É REPROVADO o aluno que obtiver nota igual ou inferior a 6,9 (seis 

vírgula nove). 

 



 

§2° - O aluno que for considerado REPROVADO tem o prazo de 30 (trinta) dias, 

a contar da data de divulgação de sua nota, para reapresentar o RESUMO 

(conforme descrito no Art. 9o, item III) que passa a ter nota máxima de 10,0 (dez).  

 

§3°- A reapresentação do resumo conferirá ao aluno a APROVAÇÃO se a nota 

obtida for igual ou superior a 7,0 (sete) e REPROVAÇÃO se a nota obtida for 

igual ou inferior a 6,9 (seis vírgula nove). 

 

§4°- No caso de nova reprovação, o aluno deverá renovar sua matrícula na 

disciplina de TCC I e cursá-la de modo INTEGRAL (SEM TUTORIA). 

 

Art. 11° - A disciplina de TCC II possui uma única avaliação sendo considerados 

os seguintes aspectos: 

 

I – Desenvolvimento do tema; 

II – Clareza, objetividade e coerência da linguagem; 

III – Valor técnico do tratamento do tema; 

IV – Sistematização e forma do TCC  em formato de artigo, deverá ocorrer de 

acordo com as normas indicadas pelo professor responsável pela disciplina no 

início do semestre, para trabalhos científicos e relatos de caso; 

V–  Discussão e análise crítica do tema 

VI –  Material bibliográfico utilizado 

VII – Ausência de detecção de plágio através do uso de software especializado  

Art. 12° - A avaliação do TCC II será realizada em duas etapas, cada uma com 

nota máxima de 05 (cinco), a saber, apresentação de um pôster e submissão de 

um artigo completo do projeto ou relato de caso, no formato das normas 

indicadas. 

 

Art. 13° - A apresentação do pôster e o trabalho escrito serão avaliados por uma 

Banca de Avaliação a ser definida pela coordenação do curso, composta de, pelo 

menos três (03) membros. O trabalho escrito deve ser confeccionado no formato 

e moldes dos artigos conforme revista à ser indicado pelo professor.  O pôster 

deverá ser confeccionado nos moldes dos pôsteres dos eventos científicos da 



 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. A nota máxima da apresentação do 

pôster será 05 (cinco) e a nota máxima do resumo será 05 (cinco). A nota da 

Avaliação será de, no máximo, 10 (dez) composta pela soma das notas da 

apresentação e do artigo. Os formulários de avaliação podem ser visto no 

ANEXO II. 

 

§1°- O trabalho escrito deverá ser entregue, na secretaria da coordenação do 

curso, em data a ser divulgada semestralmente pela coordenação do curso, em 

forma impressa (três exemplares) e em forma eletrônica (um exemplar). 

 

§2°- O trabalho em forma eletrônica deverá ser acompanhado de arquivo de 

relatório anti-plágio realizado através da utilização do software livre “Copy 

Spider”, ou semelhante, devidamente autorizado pela coordenação do curso. 

 

§3°- Após as correções da Banca Avaliadora, o aluno tem 10 dias, contados da 

data da devolução dos exemplares corrigidos, para entregar o trabalho por 

escrito em forma eletrônica (dois exemplares), na secretaria da coordenação do 

curso. 

 

§4°- A publicação do artigo completo do tema de TCC II, em revista indexada 

pela plataforma Qualis, ou revista indexada internacionalmente com fator de 

impacto emitido pelo JCR, isenta o aluno da apresentação da parte escrita, 

devendo o artigo aceito ser entregue em três vias na mesma data determinada 

para a entrega do TCCII. O aceite de publicação pode ser aceito em substituição, 

ficando o aluno obrigado a entregar o artigo impresso tão logo seja publicado. 

 

§5°- A publicação do artigo completo do tema de TCC II, conforme descrito no 

§4°, não exime o aluno da apresentação do pôster. 

 

§6°- O pôster deve ser entregue na secretaria da coordenação do curso em data 

a ser divulgada semestralmente pela coordenação do curso para posterior 

apresentação em data também a ser divulgada semestralmente pela 

coordenação do curso 



 

 

Art. 14° - A avaliação do TCC II entregue terá como resultado uma nota de 0,0 

(zero) a 10,0 (dez), atribuída conforme descrição no Art. 13°, acima. A não 

entrega do trabalho escrito e/ou pôster resultará em reprovação automática.  

 

§1° - É considerado APROVADO o aluno que obtiver média igual ou superior a 

7,0 (sete). É REPROVADO o aluno que obtiver nota igual ou inferior a 6,9 (seis 

vírgula nove). 

§2° - O aluno que for considerado REPROVADO tem o prazo de 30 (trinta) dias, 

a contar da data de divulgação de sua nota, para reapresentar o ARTIGO 

(conforme descrito no Art. 9o, item III) que passa a ter nota máxima de 10,0 (dez).  

§3°- A reapresentação do ARTIGO conferirá ao aluno a APROVAÇÃO se a nota 

obtida for igual ou superior a 7,0 (sete) e REPROVAÇÃO se a nota obtida for 

igual ou inferior a 6,9 (seis vírgula nove). 

§4°- No caso de nova reprovação o aluno deverá fazer a renovação de sua 

matrícula no último período do curso, efetuando o pagamento de acordo com as 

normas estabelecidas pelo setor financeiro até o momento de sua nova 

avaliação, sendo o prazo mínimo para a realização da mesma de 2 meses 

iniciado o próximo semestre.  

 

Art. 15o- Divulgado o resultado, o aluno pode, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

solicitar recurso da avaliação do TCC. Caberá ao Coordenador, junto ao 

colegiado do Curso, julgar os recursos solicitados e determinar as medidas 

cabíveis, podendo resultar na realização de nova avaliação do trabalho. O 

Coordenador do Curso poderá indicar nova Comissão de Avaliação para 

reavaliar o trabalho, devendo a mesma ser submetida à aprovação do colegiado 

do curso.  

 

Art. 16o- Uma vez aprovado, conforme registro em ata (Anexo VII), o TCC deve 

ser entregue no máximo 15 (quinze) dias após o recebimento do mesmo para a 

correção, em 02 (duas) vias apenas em CD-ROM contendo todo o trabalho, em 

PDF.   

 



 

Art. 16° - Casos omissos serão avaliados pelo Colegiado de Curso, e sua decisão 

será irrevogável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

ANEXO I – Elaboração do Trabalho escrito de TCC I E TCC II 

 

TCC I 

O resumo deverá ter um mínimo de 350 e um máximo de 1000 palavras 

e deverá incluir os tópicos abaixo, sem subtítulos, de acordo com a forma, a 

saber:  

 

I) Pesquisa: 

Introdução, relevância, hipótese, material e métodos (com modelo estatístico) e 

resultados esperados. 

 

II) Relato de Caso 

Introdução, relevância, diagnóstico, diagnósticos diferenciais, métodos 

diagnósticos a serem utilizados, possíveis tratamentos. 

 

III) Relato de experiência 

Descrição da área do estágio e tempo de duração, relato completo de um caso 

observado, onde houve direta participação do aluno, com descrição clínica, 

relevância, diagnóstico, diagnósticos diferenciais, métodos diagnósticos a serem 

utilizados, possíveis tratamentos. 

 

 

TCC II 

Os manuscritos devem ser escritos na língua portuguesa (Brasil), 

contendo apenas o Título e Resumo (Abstract) em língua Inglesa. 

Alternativamente os manuscritos poderão ser enviados e publicados na língua 

inglesa, desde que seja anexado um comprovante de tradução por pessoa 

qualificada. 

 

Formatação: 

O arquivo da submissão deverá estar em formato Microsoft Word (".doc", 

".docx"). 



 

 

Layout: tamanho A4, margens superior e inferior 2,5cm e esquerda e direita 

3,0cm. 

 

Fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento duplo, contendo um 

número máximo de 4000 palavras, excluindo Título, Nome dos autores e 

afiliações, Resumo/Abstract, Referências, Figuras, Tabelas e Anexos. 

 

Página de Título e Identificação (1ª. Página) 

A página de Título e Identificação, numerada com algarismos arábicos ‘1’, 

no rodapé, canto direito, deverá conter: 

 

Título em língua portuguesa (não deve ser colocado em caixa alta); 

 

Título em língua inglesa (não deve ser colocado em caixa alta); 

 

Autores – identificar o nome completo de cada autor sem titulação, seguido, sem 

espaçamento, de um expoente (número sobrescrito) que indique a afiliação do 

autor. Identificar com um asterisco sobrescrito o autor responsável pela 

correspondência relacionada ao artigo. 

 

Afiliações – identificar a afiliação institucional/vínculo de cada autor na seguinte 

ordem: Unidade/ Instituição/ Cidade/ Estado/ País; 

 

*Contato para correspondência: incluir nome, afiliação, endereço, telefone, e e-

mail. Observação: deve ser escolhido apenas um autor para esta finalidade. 

 

Página de Abstract / Keywords (2ª. Página) 

O Abstract (resumo em inglês) deve ser escrito em no máximo 250 

palavras, em Inglês (Abstract) em página separada (2ª. Página) da página de 

título por quebra de página. 

 



 

Notas de rodapé e abreviações não definidas não devem ser usadas. O Abstract 

deve estar estruturado em um único parágrafo sem subdivisões, mas 

abrangendo a introduction (Introdução), materials & methods (Materiais e 

Métodos), results (Resultados), discussion (Discussão) e final Considerations 

(Considerações finais). 

 

Keywords (Palavras-chave): termos de indexação ou palavras-chave (máximo 

seis), com as primeiras letras maiúsculas, em Inglês, separadas por ponto vírgula 

(;). 

 

Nota: Quando o manuscrito envolver trabalhos direcionados para a área da 

saúde, a Revista de Saúde orienta a utilização dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) para consulta aos termos de indexação (palavras-chave) a serem 

utilizados no artigo. Consulte: MeSH. 

 

Página de Resumo / Palavras-chave (3ª. Página) 

O Resumo (em língua portuguesa) deve ser escrito em no máximo 250 

palavras, em página separada da 2ª. Página por quebra de página. Notas de 

rodapé e abreviações não definidas não devem ser usadas. O Resumo deve 

estar estruturado em um único parágrafo, sem divisões, mas incluindo: 

introdução, materiais e métodos, resultados, discussão, e considerações finais. 

 

Palavras-chave: termos de indexação ou palavras-chave (máximo seis), com as 

primeiras letras maiúsculas, separadas por ponto vírgula (;). 

 

Nota: Quando o manuscrito envolver trabalhos direcionados para a área da 

saúde, a Revista de Saúde orienta a utilização dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) para consulta aos termos de indexação (palavras-chave) a serem 

utilizados no artigo. Consulte: http://decs.bvs.br/ 

 

Corpo do texto: 

O Corpo do texto deve ser dividido nos seguintes tópicos sem numeração, 

de acordo com a forma:  

http://decs.bvs.br/


 

I) Pesquisa: 

Introdução, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusão. 

 

II) Relato de Caso 

Introdução, relevância, diagnóstico, diagnósticos diferenciais, métodos 

diagnósticos utilizados, tratamentos, resultado, acompanhamento, discussão, 

conclusão.. 

 

III) Relato de experiência 

Introdução, relevância da área do estágio e do caso relatado, relato completo de 

um caso observado, onde houve direta participação do aluno, com descrição 

clínica, diagnóstico, diagnósticos diferenciais, métodos diagnósticos utilizados, 

tratamentos, resultado, acompanhamento, discussão, conclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II – Ficha de Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC 

I)  

 Ficha de Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC I 
Relato de Caso 

Parte Item Pontos 

Pré-textual Capa, Folha de rosto, Resumo/Abstract, Sumário. 
Previstos Obtidos 

0,5  

Textual 

Introdução. 0,5  

Revisão da Literatura. 0,5  

Apresentação do Caso. 0,5  

Diagnósticos diferenciais. 0,5  

Exames clínicos e diagnósticos. 0,5  

Cronograma de execução. 0,5  

Pós-textual Referências. 0,5  

Outros 
Apresentação e formatação. 0,5  

Linguagem, clareza e objetividade. 0,5  

 

 Ficha de Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC I 
Pesquisa 

Parte Item Pontos 

Pré-textual Capa, Folha de rosto, Resumo/Abstract, Sumário. 
Previstos Obtidos 

0,5  

Textual 

Introdução. 0,5  

Objetivos. 0,5  

Hipóteses. 0,5  

Revisão da Literatura. 0,5  

Material e Métodos. 0,5  

Cronograma de execução. 0,5  

Pós-textual Referências. 0,5  

Outros 
Apresentação e formatação. 0,5  

Linguagem, clareza e objetividade. 0,5  



 

ANEXO III – Termo de Aceite de Orientação e Relatório de 

Acompanhamento de Orientação 

 



 

 



 

ANEXO IV – Relatório para Rejeição de aluno orientado 

 



 

ANEXO VI – Relatório para rejeição de professor orientador 

 

 



 

ANEXO VII – Ata de Realização de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VIII – Ficha de Avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Aluno(a): Matrícula: 

Professor(a) Orientador(a): 

Título do TCC: 

2. AVALIAÇÃO: 

Parte Item 

Pontos 

Previstos Obtidos  

Pré-

textual 

Capa, Folha de Rosto, Resumo/Abstract/Resumen, 

Sumário/Índice. 
0,5  

Parte 

Textual 

Introdução - definição do assunto, situação do tema, 

objetivos, demonstração da importância e justificativa da 

escolha do tema, hipóteses/variáveis (no caso de relatório 

de Pesquisa), indicação da metodologia (no caso de 

relatório de Pesquisa), indicação do desenvolvimento. 

0,5  

Revisão da Literatura 1,0  

Caracterização da Pesquisa, Objetivo(s), Hipótese(s) / 

Variáveis, Material e Métodos, População / Amostra, 

Instrumento de Coleta de Dados, Procedimentos da Coleta 

de Dados. (no caso de relatório de Pesquisa) 

1,0 

 

Resultados (no caso de relatório de Pesquisa) 1,0 

Discussão dos Resultados (no caso de relatório de 

Pesquisa) 
1,0 

Considerações Finais 0,5  

Pós-

Textual 
Referências, Anexos (se houver) 0,5  

- 

Apresentação Gráfica: papel, espaçamento da digitação, 

fonte de digitação, parágrafo, margens, impressão, 

numeração de páginas, títulos e subtítulos, citações. 

0,5  

- 
Clareza, objetividade e coerência da Linguagem Científica, 

Discussão e análise crítica do tema, Vocabulário Técnico. 
0,5  

Total 7,0  

 



 

3. Professor(a) Avaliador(a): 

Nome Rubrica 

  

 

Maricá, _____ de _______________ de 20 _____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


