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INTRODUÇÃO:

Um curso de pós-graduação, a despeito de seu conteúdo especializado,
não deixa de promover perspectivas e abordagens variadas a respeito de
inúmeras

questões

teórico-práticas,

iniciativas

ou

procedimentos

de

determinada área de conhecimento. Significa dizer que, ao final do curso, o
aluno tem em seu horizonte de questões um leque muitas vezes novo de
elementos para a investigação científica, para a problematização e para a
produção de conhecimento. Devemos encarar este horizonte como uma
oportunidade

ímpar

de

sistematização

de

conhecimentos

acerca

de

determinados conteúdos estrategicamente relevantes para o aluno concluinte,
tendo em vista suas pretensões profissionais, sua inserção no ambiente de
trabalho, suas perspectivas de ascensão profissional ou simplesmente a sua
boa vontade para conhecer assunto sobre o qual este não tenha ainda pleno
domínio. Em poucas palavras, a escolha do tema do TCC não deve ser fortuita.
Ao escolher uma temática e não outra, o aluno já sinaliza para um campo de
interesses e de inserção profissional.
Sendo assim, é muito importante que de início o aluno avalie com a
seriedade que o investimento demanda a escolha do seu tema de investigação.
Dele, muito provavelmente derivará alguns indicadores que sinalizarão para o
interesse profissional do egresso, bem como um maior comprometimento e
preparo em determinada área. Um aluno, por exemplo, que escolhe como tema
de investigação “protocolos de atendimento para pacientes portadores de
cardiopatia” sinaliza, para um potencial empregador, que esse domínio é tanto
de seu interesse, como foi alvo de um investimento mais programado e
sistematizado por parte do aluno. Enfim, consideramos que o TCC pode e deve
ser utilizado como um elemento constituinte de perfil profissional e
especialização.
Este documento procura sistematizar algumas orientações que ajudarão
nosso aluno a programar o início da feitura de seu TCC ou projeto de pesquisa.
Esse pequeno texto, contudo, não substitui o “Manual de Orientação de
Trabalhos Acadêmicos”, trabalho em que o aluno encontrará informações mais

detalhadas a respeito da confecção do seu TCC. “Regras básicas para TCC”,
portanto, traz apenas algumas informações preliminares, mas relevantes, que
podem colaborar acerca da escolha do tema de investigação, bem como sua
estruturação em um produto, como é um texto científico.
Um

texto

para

chamar-se

científico

deve

conter

determinadas

características que o distingue de um texto informativo ou mesmo jornalístico.
Há,

conforme

discutido

nos

cursos

de

metodologia,

uma

série

de

procedimentos metodológicos que garantem a cientificidade da investigação. O
resultado de uma investigação, contudo, pode ser apresentado sob diversas
formas: uma apresentação oral, um painel, um artigo, um livro, um relatório de
pesquisa ou mesmo um TCC. A partir de agora apresentaremos alguns dos
principais parâmetros constituintes de um TCC, tendo em vista o padrão
camiliano.

TAMANHO DO TEXTO

O texto precisa ter uma dimensão mínima que dê garantias de que,
mesmo diante de uma variedade de assuntos e abordagens possíveis,
determinada quantidade de páginas é imprescindível para que se desenvolva
uma discussão segundo os cânones cientificamente aceitos. Nesse caso, os
avaliadores da São Camilo estão orientados a receber textos de no mínimo 36
(trinta e seis páginas). Trinta e seis páginas textuais, excluídos elementos
pós-textuais, como referências bibliográficas e anexos. Deste modo, falamos
em trinta e seis páginas mínimas de texto analítico (Introdução, discussão,
metodologia etc).
Talvez o aluno se depare com uma questão de investigação que
demandará uma análise de mais de 36 páginas. O tamanho do texto, a partir
de suas 36 páginas, deve ser avaliado pelo aluno de modo que este não seja
demasiado sintético, esquemático ou subdesenvolvido; mas que também não
seja, por outro lado, demasiado grande e prolixo. Há, portanto, uma “medida
certa” que só pode ser encontrada a partir de um trabalho constante de
planejamento e revisão do texto monográfico.
O tamanho do texto, portanto, é um dos elementos que deve ser
pensado e avaliado ao longo da pesquisa. Seu dimensionamento muito

dependerá da estrutura textual concebida para se dar conta dos objetivos
propostos pela investigação. Recomendamos atenção.

FONTES VÁLIDAS DE PESQUISA

A

disseminação

da

informação,

sobretudo

por

meios

virtuais,

representou grande avanço na democratização da informação e do saber nas
sociedades atuais. Esta disseminação, contudo, não deixa de sinalizar para
desafios, a saber: há grande volume de informações facilmente acessíveis,
colocando como problema a seleção e hierarquização da informação
selecionada; há, igualmente, a fácil disseminação de informação sem nenhum
respaldo

científico,

informações motivadas

por

perspectivas

pessoais,

ideológicas, interesses econômicos e políticos ou produzidas em condições
inadequadas.
Um pesquisador, portanto, deve adotar certos cuidados para que seu
trabalho final não esteja ancorado em material que será questionado pelo seu
avaliador. Atualmente não é incomum, infelizmente, nos depararmos com
TCCs cujas referências bibliográficas foram constituídas por material
propagandístico de laboratórios e outras corporações, artigos de blogs sem
credibilidade pública, power points de aulas disponíveis em meio virtual, entre
outros materiais sem ou com pouca credibilidade. Caso seus dados sejam
coletados em “bases de informação” sem reconhecimento científico, todo seu
investimento de pesquisa estará em cheque. É preciso, portanto, que o aluno
consulte e obtenha seus dados e informações em fontes válidas e
reconhecidas. Recomendamos, neste sentido, fontes oficiais, como órgão do
governo ou instituições internacionais reconhecidas publicamente (Unesco e
OMS são exemplos); recomendamos que o levantamento seja feito em bases
virtuais igualmente reconhecidas, como a BVS, o Scielo, as bases virtuais
universitárias, entre outras.
Ao tomar esta medida, o aluno estará dando credibilidade ao seu texto,
uma vez que suas informações encontram respaldo oficial ou científico.

Atenção!

(1) Não há trabalho acadêmico sem debate e/ou referência à literatura
especializada. Mesmo em trabalho feito em “campo”, isto é, que
envolve dados produzidos pelo(a) próprio(a) autor(a) do TCC, é
essencial que o texto demonstre diálogo e a devida contextualização
com a literatura especializada da área de conhecimento em que se
insere.
(2) A este respeito, convém chamar a atenção, adicionalmente, para a
seguinte questão: trabalhos feitos em campo, que pretendam mobilizar
entrevistas ou questionários e/ou documentos e informações pessoais e
institucionais (como prontuários médicos, por exemplo) só podem ser
realizados caso obtenham aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP). Para maiores informações acessem a Plataforma Brasil
(http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/)

PLÁGIO

A utilização de material ou parte de material produzido por pessoa,
grupo de pessoas ou instituição como se fosse produção sua sugere plágio.
Como evitar? Em primeiro lugar não copie o texto tal como consta no original –
somente em casos de citação direta. Faça discurso indireto, parafraseie,
entenda a discussão conforme consta no original e a converta segundo suas
palavras, respeitando, é claro, o sentido de sua fonte. Feito isso,
imediatamente dê a referência de quem produziu aquela idéia, argumento,
proposição ou informação.
Plágio fere direito de propriedade intelectual, quem o comete poderá
ser alvo de processo judicial.

CUIDADOS ADICIONAIS

Algumas vezes o TCC é reprovado por conta de uma série de
problemas estruturais. Entenda-se por problema estrutural a ausência de
objeto válido para pesquisa, metodologia de investigação imprópria ou
inadequada, entre outros problemas. Nestes casos, o investimento para se dar
conta de sua aprovação certamente não será pequeno.

Outras vezes o TCC apresenta estrutura adequada, contudo, seu autor
não atentou para pequenos problemas que significarão sua recusa, tais como
capa feita fora dos padrões; referências bibliográficas feitas de forma incorreta,
entre outros problemas muitas vezes de fácil resolução, mas que representarão
atraso no encaminhamento da avaliação final do texto monográfico.
Sugere-se, portanto, que ao final do trabalho o aluno faça uma
minuciosa revisão de texto.

PENSANDO OS OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO:

Boas pesquisas são movidas pela paixão. Sendo assim, não é incomum
que o aluno selecione como objeto de investigação algum problema que ele
visualiza em sua vida concreta, normalmente em seu ambiente de trabalho.
Essa boa vontade para se dar conta de um problema concreto deve ser,
contudo, alvo de certos cuidados. Lembre-se que o TCC é um trabalho
analítico e/ou descritivo. Seu autor compromete-se em realizar, por exemplo,
uma análise de determinado problema de gestão, trazendo, muitas vezes,
elementos que podem colaborar com a sua solução. “Colaborar”, “produzir
subsídios” apontam para a possibilidade de o trabalho monográfico ser utilizado
pelos tomadores de decisão no sentido de se dar conta ou se aperfeiçoar
determinada conduta clínica ou modelo de gestão dos serviços. Não significa
dizer que o(a) autor(a) do TCC compromete-se em resolver os problemas
diretamente. Em resumo, o aluno não deverá se comprometer, nos objetivos do
seu trabalho, em solucionar problemas que, muitas vezes, transcendem à sua
capacidade de realização. É preciso, neste momento, separar duas coisas:
uma é o trabalhador experiente que por ventura o aluno potencialmente seja;
outra é o pesquisador que realiza um trabalho de final de curso. A experiência
do trabalhador pode e deve ser utilizada como elemento balizador, mas não
deve constranger a livre iniciativa e especulação do pesquisador.

A seguir apresentaremos os modelos institucionais para a confecção do seu
TCC.

UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
FACULDADE SÃO CAMILO
Curso de Especialização em.... [arial 16]

NOME DO ALUNO [arial 14]

TÍTULO DO TCC [arial 14]
(centralizar o título na página)

Toda a capa em: Arial,
Tamanho 16 e 14
Maiúsculas

RIO DE JANEIRO
ANO [arial 14]

FOLHA DE ROSTO
Nome do aluno
( fonte 12, negrito)

TÍTULO DO TCC
(centralizado na página, em maiúsculas, negrito, fonte 12)

Trabalho apresentado ao Curso de
Especialização em .....da União
Social Camiliana, orientada pelo
Prof. Ms. ou Dr. ....., como requisito
parcial para a obtenção do título de
especialista em.

( fonte 11, sem negrito)

RIO DE JANEIRO
ANO
(fonte 12, negrito,maiúsculas)

OBS.: FICHA CATALOGRÁFICA ATRÁS DA FOLHA ANTERIOR

12,5 cm de largura/7,5cm de altura

Sobrenome, nome
Proposta de implantação de central de diluição de medicamentos antineoplásicos.
Rio de Janeiro: Faculdade de Enfermagem Luiza de Marillac, 2010.
38 p.
Orientador: Prof.......
Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-Graduação – Centro de Pós-Graduação
São Camilo – Curso de Especialização em Farmácia Oncológica, Rio de Janeiro,
2010.
1.Antineoplásicos. 2.Central de diluição de antineoplasicos. 3.Farmacologia. I.
Título.
CDD: 615.1

[entrar em contato com a biblioteca para confecção da ficha catalográfica]
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RESUMO

Este estudo aborda
........................................................................................(falar do tema,do
problema). Teve como objetivo
..................................................................................................
A pesquisa trata
..........................................................................................................................
( justificativa/relevância do estudo). Trata-se de uma pesquisa ( tipo)
.......................................
de abordagem......................................( metodologia). Concluímos
...........................................
ou O estudo finalmente mostrou ( apontou)
...............................................................................
( texto em fonte 12, sem parágrafos, espaço simples entre linhas, + ou – 250
palavras)

Ressaltar: - Problema
- Objetivo
- Metodologia
- Resultados

Palavras-chave: 3 ou 4 palavras ou expressões

ABSTRACT

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

SUMÁRIO

Resumo

Abstract

Introdução

Materiais e Métodos
(trazer informações sobre o tipo de pesquisa; bases e/ou bibliotecas
consultadas; descritores de busca utilizados, critérios de seleção e/ou
descartes dos materiais)

Revisão da literatura

Conclusão

Referências

Anexos

INTRODUÇÃO

Sem subtópicos, descrever suscintamente o trabalho, justificativa e objetivos
Não deverá incluir tabelas, gráficos ou dados na forma de figuras. Análises
aprofundadas não deveram constar no texto introdutório.
Poderá ser em até 3 folhas.
Começar a numeração no canto superior direito à partir da 2º pagina da
Introdução

MATERIAIS E MÉTODOS

Estruturar alguns parágrafos, apresentando e caracterizando a metodologia do
TCC
Ex. O que é uma pesquisa do tipo bibliográfica, descritiva e a abordagem
qualitativa

Caso seja trabalho feito em campo, atentar para informações relativas ao:

Local do estudo

População

Amostra

Coleta de dados

Interpretação dos achados

Aspectos éticos da pesquisa com seres vivos

CONCLUSÃO

Retomar principais aspectos e/ou argumentos discutidos ao longo do trabalho,
abordar a importância da sua contribuição, procurando atender ao(s) objetivo(s)
proposto

REFERÊNCIAS

- Não numerar as referências
- 2º linha, embaixo da 1º letra
- 1º edição não se registra
- Documentos e todo tipo de texto extraídos da Internet devem ser referidos
sempre conforme o modelo, isto é: AUTOR, Título. Instituição que o produziu.
Local, ano. Endereço-web em que se acesse o texto. Data de acesso.

Obs.: No corpo do texto as referências devem constar da seguinte forma: Autor
(ano) ou (AUTOR, ano)

ANEXO

ANEXO A

TERMO DE CONSENTIMENTO INSTITUCIONAL

APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(quando tiver aplicação)

APÊNDICE C
FORMULÁRIO DE PESQUISA

ANEXOS
(quando tiver aplicação)

´
DECLARAÇÃO DE AUTORIA

NOME DO ALUNO, registrado no Conselho Regional de XXXXXXXXXXX – XX
sob n° XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do documento de identidade n°
XXXXXXXXXXX, emitido pela SSJ, DECLARO para os devidos fins e sob as
penas da lei, que o trabalho que versa sobre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
sob o título XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
é de minha exclusiva autoria, estando a União Social Camiliana autorizada a
divulgá-lo, mantendo cópia em biblioteca, sem ônus referentes a direitos
autorais, por se tratar de exigência parcial para certificação no curso de
especialização em xxxxxxx.

Local, data

_________________________________
Nome do pesquisador
CRXX– RS Nº. XXXXXXX

