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I – Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), desenvolvida no Oitavo 

Período do Curso de medicina da Unilago, tem por objetivo introduzir o acadêmico de 

Medicina na produção científica através da proposta de realização de um projeto de 

pesquisa sobre tema da área médica, visando o aprendizado de metodologia científica 

e a publicação científica, sob a orientação de um Docente Especialista na área temática 

escolhida pelo discente. 

O TCC poderá ser desenvolvido a partir de um projeto de Iniciação Científica 

(IC), ou poderá ser proposto diretamente para a Disciplina, contemplando as áreas de 

Pesquisa Básica, Pesquisa Experimental, Saúde Pública e Epidemiologia e Clínica e 

Cirurgia, não sendo aceitas produções que constituam revisão bibliográfica e 

metanálise.  

A aprovação na Disciplina se pautará por uma única nota final, constituída de 

20% da entrega do Projeto de Pesquisa e 80% da entrega e apresentação do Artigo 

finalizado. 

As atividades da Disciplina estão vinculadas ao Núcleo de Pesquisa e Extensão 

(NEP) do Curso de Medicina. 

 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Marcus A. M. Luz 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II – Tramitação do Trabalho de Conclusão de Curso e da Iniciação Científica: 

 

A. Roteiro para encaminhamento e desenvolvimento do TCC: 

 
1. Definição do Professor Orientador: 
Assinatura da Ata de Orientação pelo Docente, após publicação na Secretaria do Curso 
de Medicina. 
 
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/ (pré-requisito para a 
Plataforma Brasil). 
 
5. Cadastro na Plataforma Brasil:  
(Caso necessite de aprovação pelo Comitê de Ética: pesquisas envolvendo pacientes e 
animais, excetuando dados públicos): 
 
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 
 
6. Encaminhamento do Projeto para o Comitê de Ética: Plataforma Brasil. 
 
7. Aprovação pelo Comitê de Ética. 
 
8. Desenvolvimento do Projeto. 
 
9. Finalização do Projeto, Entrega, Apresentação e Publicação:  
(De acordo com o Calendário Letivo do semestre corrente) 
 
10. Observações:  
A. Dúvidas sobre Documentação/Formulários, consulte: 
http://www.unilago.edu.br/npe/normas/ 
 
B. A comunicação de qualquer ocorrência durante o desenvolvimento do projeto 
deverá ser oficialmente informada pelo Formulário 03, disponível em: 
http://www.unilago.edu.br/npe/normas/ 
 
C. O Trabalho de Conclusão de Curso poderá derivar de Iniciação Científica. 

 

 

 

 

http://www.unilago.edu.br/CEP/CEP.PDF
http://lattes.cnpq.br/
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
http://www.unilago.edu.br/npe/normas/
http://www.unilago.edu.br/npe/normas/


B. A. Roteiro para encaminhamento e desenvolvimento de Iniciação 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/ (pré-requisito para a 
Plataforma Brasil). 
 
5. Cadastro na Plataforma Brasil: 
 (Caso necessite de aprovação pelo Comitê de Ética: pesquisas envolvendo pacientes e 
animais, excetuando dados públicos): 
 
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 
 
6. Encaminhamento do Projeto para o Comitê de Ética: Plataforma Brasil. 
 
7. Protocolo do Projeto na Secretaria do Curso de Medicina:  
a. TERMO DE COMPROMISSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA   
b.. FICHA DE INSCRIÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
Os documentos acima estão disponíveis em: 
http://www.unilago.edu.br/npe/normas/ 
 
8. Desenvolvimento do Projeto. 
 
9. Finalização do Projeto – Relatório Final. 
 
10. Publicação. 
 
11. Observação: O Trabalho de Iniciação Científica utilizado como Trabalho de 
Conclusão de Curso, deverá também atender aos requisitos apresentados no Roteiro 
para encaminhamento e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso , itens 
1, 7, 8, 9, 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unilago.edu.br/CEP/CEP.PDF
http://lattes.cnpq.br/
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
http://www.unilago.edu.br/npe/normas/


III – Orientadores 

 

O Orientador deverá ser um docente vinculado oficialmente à Instituição, 

inserido em uma das áreas temáticas de pesquisa propostas (Pesquisa Básica, Pesquisa 

Experimental, Pesquisa Clínica e Cirúrgica, Pesquisa em Saúde Pública e 

Epidemiologia), contatado diretamente pelo discente e formalmente constituído pela 

assinatura da Ata de Orientação, na qual o Docente assume a responsabilidade pela 

orientação do mesmo. 

O vínculo com o Orientador terá início oficialmente a Partir da Publicação e 

Assinatura da Ata de Orientação na Secretaria do Curso de Medicina, e finalizará ao 

término do Oitavo Período do curso, com a entrega e apresentação do TCC. A partir 

desse término, não concluindo o TCC, a Orientação por parte do Orientador é opcional 

e voluntária.  

 

IV – 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 

*Projetos envolvendo pesquisas com animais deverão de ser submetidas à Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) – Unilago: 

http://www.unilago.edu.br/CEUA/CEUA.PDF 

A submissão do Projeto de Pesquisa envolvendo humanos que exige apreciação 

por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é da responsabilidade do Docente 

Orientador da pesquisa, e deverá ser realizada através da do site Plataforma Brasil:  

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 

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.   

 

http://www.unilago.edu.br/CEP/CEP.PDF
http://www.unilago.edu.br/CEUA/CEUA.PDF
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf


Informações sobre preenchimento, submissão e solução de eventuais 

problemas deverão ser esclarecidas diretamente na Plataforma Brasil através dos 

Tutoriais: 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf;jsessionid=7B81B97B5F58304

2B16D8984FEFEB7BC.server-plataformabrasil-srvjpdf130 

 

As demais dúvidas poderão ser solucionadas através dos Contatos disponibilizados 

na página da Plataforma Brasil: Email, Telefone e Atendimento on-line. 

 

 

Todo trabalho envolvendo Pesquisa com Humanos / Animais  

 exige parecer de um Comitê de Ética. 

  

  

 

V - Cronograma do TCC 

 

O Cronograma do TCC tem como referência o Calendário Escolar do Ano Letivo em 

Curso.  Atenção para os prazos: 

 

 
 

 Protocolo do Projeto de TCC: 
Semana de Avaliações do primeiro módulo do Semestre Letivo. 
 

  Entrega do Artigo Finalizado: 
 Primeira semana do terceiro módulo do Semestre Letivo. 

 

 Apresentação do TCC: 
       Terceira semana do terceiro módulo do Semestre Letivo. 

 
 

 

 

 

 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf;jsessionid=7B81B97B5F583042B16D8984FEFEB7BC.server-plataformabrasil-srvjpdf130
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf;jsessionid=7B81B97B5F583042B16D8984FEFEB7BC.server-plataformabrasil-srvjpdf130


VI - Protocolo de Documentos  

 

 1. O protocolo do projeto de TCC deverá ser feita realizado na Secretaria do Curso de 

Medicina. 

O protocolo de entrega deverá incluir: 

a. Formulário 04/2016 - Devidamente preenchido e assinado 

b. Cópia do Projeto de Pesquisa 

 

Importante: Pendências de documentos resultam no impedimento do Protocolo. 

 

A entrega do Projeto de Pesquisa dentro do prazo estabelecido acima 

representa 20% da Nota Final do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

 

2. Entrega da Versão Final do TCC - Artigo Científico deverá ser feita de acordo com o 

Cronograma de TCC, na Secretaria do Curso de Medicina. 

 

A. O TCC deverá ser entregue em sua versão final no formato de ARTIGO, seguindo as 

seguintes normas:  

1. Os artigos deverão ter no máximo 20 páginas. 
2. O artigo deverá ser redigido no Formato A4, empregando-se margem superior 

igual a 2,5 cm; margem inferior igual a 1,5 cm; margem esquerda igual a 2cm e 
margem direita igual a 1cm. 

3. Utilizar para o texto, fonte Arial, tamanho 12 e espaçamento 1,5. 
4. O título de verá ser redigido em letras maiúsculas, alinhado à direita. 
5. Cada autor deverá ser identificado especificando a Instituição à qual está 

vinculado, destacando seu nome de citação com letras maiúsculas. 
6. O resumo deverá conter até 20 linhas e serão empregadas três palavras-chave. 
7. A construção do artigo deverá incluir introdução, desenvolvimento, metodologia e 

conclusão. 
8. As citações e referências deverão atender às normas da ABNT. 
9. Tabelas e gráficos deverão ser incluídos como figuras em Formato JPEG. 

 

 



B. No período determinado pelo Cronograma de TCC, os trabalhos finalizados deverão 

ser entregues na Secretaria constando: 

a. 02 vias do PROTOCOLO DE APRESENTAÇÃO (Formulário 06/2016), com cópia do 

Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

b. 02 Cópias impressas do ARTIGO não encadernadas.  

c. 01 Cópia em CD do ARTIGO, nos formatos Word e PDF. 

 

Importante: Não serão protocolados TCCs com pendências de documentos ou fora 

do prazo estipulado. 

 

 

A entrega do Artigo dentro do prazo estabelecido acima e sua Apresentação 

representam 80% da Nota Final do Trabalho de Conclusão de Curso. 

  

 

VII. Apresentação do TCC 

  

A Apresentação do TCC é a etapa final do processo de avaliação e segue os seguintes 

critérios: 

1. Cada trabalho será avaliado por um único docente integrante da Comissão 

Avaliadora de Pesquisa (CAP) do Núcleo de Pesquisa e Extensão, excetuando o 

Orientador.  

2. A apresentação do trabalho será no formato de Pôster. Cada pôster será exposto 

pelo discente e avaliado pelo Docente Avaliador do artigo de acordo com o 

cronograma estabelecido.  

3. Finalizado o prazo de entrega do artigo, cada docente membro da CAP, deverá 

retirar na Secretaria do Curso de Medicina uma cópia do artigo para a apreciação 

prévia, de acordo com a área temática. Juntamente com o artigo, o Docente receberá 

uma Ficha de Avaliação para registrar a Avaliação do Artigo. Essa nota constituirá 

parte da média do aluno, juntamente com a nota da Avaliação da 

Apresentação (Ver Critérios de Avaliação do TCC – item 8). 

 



4. A pontuação terá valor máximo igual a 8,0 e deverá ser calculada a partir da soma 

do conteúdo do Artigo e de sua Apresentação. A essa nota serão somados 2,0 pontos 

pela entrega do Projeto TCC, constituindo a Nota Final. 

Nota Artigo (0,0 a 4,0) + Nota Apresentação (0,0 a 4,0) = 8,0 

Nota Final: 8,0 +2,0 (Projeto) = 10,0 

5. A instrução do aluno sobre a Apresentação ficará sob a responsabilidade do Docente 

Orientador, atendendo obrigatoriamente ao Modelo de Pôster disponível em: 

http://www.unilago.edu.br/npe/normas/ 

 

6. IMPORTANTE:  

 Finalizada a apresentação, o aluno deverá receber a cópia do artigo com as 

correções propostas pelo Avaliador.  

 No prazo de 07 dias a partir da data de apresentação, o artigo corrigido e 

finalizado deverá ser enviado no formato Word e PDF para a Secretaria do 

Curso de Medicina através do email secmed02@unilago.edu.br 

  No mesmo email, os autores deverão manifestar o interesse em submeter o 

artigo para publicação na Revista do Curso de Medicina da Unilago - Corpus 

Hippocraticum. 

 

7. Serão aprovados os Trabalhos que obtiverem nota igual ou superior a sete (7,0). 

A nota será oficialmente divulgada no Sistema de Notas do site Institucional.   

 

8. Critério de Avaliação do TCC: 

Avaliação do Artigo Máximo Nota 

1. Apresentação do tema e revisão de literatura 0,5  

2. Metodologia 0,5  

3. Resultados e discussão  2,0  

4. Conclusão 0,5  

5. Normas da ABNT 0,5  

Nota Final  4,0  

 
Avaliação do Pôster Máximo Nota 

1. Introdução, objetivos, metodologia, resultados, discussão e conclusão 0,5  

2. Apresentação oral 0,5  

3. Domínio do conteúdo 1,5  

4. Desempenho na arguição 1,0  

5. Normatização - Pôster  0,5  

Nota Final  4,0  

 

http://www.unilago.edu.br/npe/normas/
mailto:secmed02@unilago.edu.br


VIII - Documentos e Formulários 

 

Os documentos e formulários de procedimentos do Núcleo de Pesquisa e Extensão do 

Curso de Medicina estão disponíveis em: http://www.unilago.edu.br/npe/normas/ 

 

Formulário 01/2016 – Relatório de Pesquisa: Relatório de atividades solicitado de 

acordo com a programação do Orientador da Pesquisa.  

 

Formulário 02/2016 - Inscrição para Orientação de Pesquisa Científica/TCC. 

 

Formulário 03/2016 - Comunicação Interna: informação oficial sobre ocorrências com 

projetos, orientados e orientandos. 

 

Formulário 04/2016 - Protocolo de Projeto de TCC: Encaminhamento de projetos de 

TCC ao NEP. 

 

Formulário 05/2016 - Protocolo de Atividade de Extensão: para Registro e Emissão de 

Certificados (Não pertinente ao TCC). 

 

Formulário 06/2016 – Protocolo de Apresentação: Formulário de encaminhamento do 

TCC na forma de Artigo coma finalidade de apresentação à CAP - NPE.  

 

Modelo de Pôster – Critérios para elaboração do Pôster. 

 

 

IMPORTANTE 

 

Todos os documentos deverão ser Protocolados, em 02 vias, 

na Secretaria do Curso de Medicina. 

 

 

 

http://www.unilago.edu.br/npe/normas/


IX – Considerações Finais 

Orientações sobre procedimentos e eventuais dúvidas poderão ser tratadas 

diretamente no Núcleo de Pesquisa e Extensão. 

 

Contato: 

Núcleo de Pesquisa e Extensão 

UNILAGO - União das Faculdades dos Grandes Lagos 

Prof. Dr. Marcus Alexandre Mendes Luz 

E-mail: npe@unilago.edu.br 

Telefone: (17)3354-6000 Opção 4 

 

 

 


