
 

 
I – Considerações Gerais 
 

1. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do Curso de 
Medicina constitui etapa final do Curso Médico e tem por 
objetivo certificar a produção científica do aluno através 
da oficialização da entrega de um Artigo Científico 
publicado. 

2. O artigo publicado corresponde ao TCC e poderá ser Artigo 
Original, Relato de Caso, Revisão Bibliográfica e 
Metanálise. 

3. A orientação da pesquisa deverá ser conduzida por um 
Docente vinculado à Instituição e as atividades da 
Disciplina estão vinculadas ao Núcleo de Pesquisa e 
Extensão (NPE). 

4. A entrega deverá ocorrer no 11º. Período do Curso de 
Medicina. 

5. A conclusão da Disciplina e a conclusão do Curso de 
Medicina estão condicionadas à entrega do artigo já 
publicado.  

6. Não serão aceitos trabalhos não publicados e outras 
formas de publicação. 

 
II – Orientadores  
 

7. Cada aluno deverá entrar em contato com o docente com 
o qual pretende desenvolver um projeto de pesquisa.  
O Orientador deverá ser um Docente vinculado 
oficialmente à Instituição, inserido em uma das áreas de 
pesquisa propostas: Pesquisa Básica, Pesquisa 
Experimental, Pesquisa Clínica e Cirúrgica, Pesquisa em 
Saúde Pública e Epidemiologia. 

8. Cada projeto de pesquisa constituirá uma Iniciação 
Científica e poderá incluir até 03 alunos sob a orientação 
de um mesmo docente. A publicação poderá resultar num 
único artigo, validado a todos os alunos participantes 
como entrega para nota final na Disciplina de TCC. 

9. A Pesquisa Científica será oficializada a partir do 
Protocolo dos seguintes documentos na Secretaria do 
Curso: 
. Ficha de Inscrição de Iniciação Científica  
. Termo de Compromisso de Iniciação Científica  
. Termo de Plágio 
Documentos: http://www.unilago.edu.br/npe/normas/ 

10. O encerramento da orientação do projeto de pesquisa 
ocorrerá após a publicação do artigo científico. 

 
III – Projeto de Pesquisa e Apreciação Ética 
 
A seleção do tema abordado, assim como a elaboração do 
Projeto de Pesquisa deverão ser estabelecidos e 
supervisionados pelo Orientador, pautado pelas normas 
disponíveis em:   http://www.unilago.edu.br/CEP/CEP.PDF 

11. Projetos envolvendo pesquisas com animais deverão de 
ser submetidos à Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA):  http://www.unilago.edu.br/CEUA/CEUA.PDF 

12. Projetos envolvendo pesquisa com seres humanos exige 
aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). A 
submissão do Projeto ao CEP é da responsabilidade do 
Orientador e deverá ser realizada através da Plataforma 
Brasil: http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 

13. Através desse site, os Projetos de Pesquisa submetidos 
serão enviados ao CEP da Unilago, uma vez que a 
Instituição dispõe do órgão avaliador. Logo, o cadastro da 
Instituição exige vinculação do CEP institucional.   
Orientações e dúvidas sobre documentos e pereceres do 
Comitê de Ética em Pesquisa poderão ser obtidas através 
do CEP-UNILAGO: Sala 16, Ramal 0280, email: 
cepunilago@unilago.edu.br 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV – Publicação, Protocolo e Avaliação do Artigo 
 

14. Publicação: serão aceitos trabalhos publicados nas 
Revistas Institucionais da Unilago, nas Revistas 
Especializadas Nacionais ou Internacionais, no Encontro 
Científico da Unilago e no CONIC – Congresso Nacional de 
Iniciação Científica, de acordo com o critério do 
Orientador. A Carta de Aceite de Revista Científica 
equivale ao Trabalho publicado e poderá ser protocolada 
como TCC. 

15. Protocolo:  
Local: Secretaria do Curso de Medicina  
Data: AVALIAÇÃO DO INTERNATO - 11º PERÍODO 
Documentos: 02 Cópias do Formulário 01/2019  

         01 Cópia do Artigo já publicado 
16. Avaliação:  

Entrega do trabalho publicado: 10,00 - aprovação.  
Não cumprimento da entrega: zero - reprovação. 

 
V - Documentos e Formulários 
 

17. Protocolos de documentos: em 02 vias, na Secretaria do 
Curso de Medicina.  

18. Os documentos estão disponíveis em: 
http://www.unilago.edu.br/npe/normas/ 

___________________________________________ 
 

UNILAGO - Núcleo de Pesquisa e Extensão / Medicina  
Prof. Dr. Marcus A. Mendes Luz 

npe@unilago.edu.br 

 

IMPORTANTE 

Roteiro para o desenvolvimento de Pesquisa Científica 
 
1. Definição do Professor Orientador. 
2. Definição do Tema do Projeto com o Orientador. 
3. Elaboração do Projeto - Modelo disponível em: 
 http://www.unilago.edu.br/CEP/CEP.PDF 
4. Elaboração do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/  
5. Cadastro na Plataforma Brasil: 
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 
6. Encaminhamento do Projeto para o Comitê de Ética: 
Plataforma Brasil. 
7. Protocolo do Projeto de Pesquisa  
a. Termo de Compromisso de Iniciação Científica   
b. Ficha de Inscrição de Iniciação Científica 
c. Termo de Plágio 
Os documentos acima estão disponíveis em: 
http://www.unilago.edu.br/npe/normas/ 
8. Desenvolvimento do Projeto. 
9. Finalização do Projeto. 
10. Publicação do Artigo. 
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