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Curso:  Enfermagem 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I 

Professores Danieli Juliani Garbuio Tomedi 

Competências: 
• Ética na pesquisa.  

• Etapas do trabalho científico.  

• Elaboração do projeto de pesquisa. 

Habilidades: O TCC oportunizará ao aluno a reflexão sobre as práticas de 

enfermagem, tornando-o protagonista de seu próprio 

conhecimento por meio da busca da resolução dos problemas 

embasada nas evidências científicas. 

Objetivos da 

Aprendizagem: 

Estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo e investigativo. 

 

 

O presente manual tem por objetivo orientar os acadêmicos do curso de graduação 

em Enfermagem sobre a confecção e as regras para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso I 

(TCC I).  

O TCC I deverá ser inserido no ambiente virtual de Aprendizagem – Colaborar da 

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I (regular e/ou dependência), em data definida em 

calendário acadêmico. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é individual e obrigatório para que o aluno se 

gradue em Enfermagem, conforme consta no Guia de Percurso.  

 

  



2 

 

SUMÁRIO 

 

ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO TRABALHO ......................................................................... 3 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA .................................................................. 4 

1. INTRODUÇÃO..................................................................................................................................... 4 

2. DELIMITAÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA .............................................................................. 4 

3. FORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS .................................................................... 4 

4. JUSTIFICATIVA ................................................................................................................................... 4 

5. METODOLOGIA .................................................................................................................................. 5 

6. RESULTADOS ESPERADOS ................................................................... Erro! Indicador não definido. 

7. CRONOGRAMA DA PESQUISA (PREVISÃO SOBRE O TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA) .............................................................................................................................................. 5 

8. ORÇAMENTO ..................................................................................................................................... 6 

9. REFERÊNCIAS ....................................................................................... Erro! Indicador não definido. 

OBSERVAÇÕES ....................................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO TRABALHO 
 

 

Prezado(a) aluno(a), 

 

Este é o momento de sua formação acadêmica em que você deve se preparar para 

a construção do Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I), tendo como base o exercício profissional.  

Ao longo dos semestres você teve à sua disposição algumas disciplinas que o 

ajudaram não somente no desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, mas também no 

exercício das diferentes dimensões da profissão, que em breve exercerá. 

Para que o profissional faça diferença na área da enfermagem, é necessário que ele 

tenha um olhar crítico em relação às situações percebidas no seu cotidiano profissional, sempre 

tendo como referência seus conhecimentos prévios, além de indicadores e estatísticas relacionados 

ao assunto em questão. 

Com o objetivo de exercitar o aprendizado proposto pelas disciplinas do semestre 

e demais conteúdos trabalhados no decorrer do curso, solicitamos que você faça um Projeto de 

Pesquisa individual. Tendo como referência as orientações de Antônio Carlos Gil (2009), 

apresentamos no quadro abaixo um roteiro para nortear o seu trabalho: 

Observação indispensável: Não confundir projeto de pesquisa com projeto de 

intervenção. Esta proposta é para conhecer um temática e não para intervir sobre ela, portanto, só 

serão aceitos projetos de pesquisa. 

O tipo de pesquisa de seu projeto deve ser “bibliográfica”, conforme o roteiro na 

próxima página: 
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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

1. INTRODUÇÃO 

 

Aqui deverá ser descrito o tema escolhido, o problema que se pretende conhecer. 

Neste item, você dará uma pequena noção sobre o que pretende pesquisar. 

Pesquisa sobre o que já foi escrito a respeito do assunto investigado. Não é 

necessário estender muito sobre a obra do(s) autor(es) escolhido(s) como referencial, faça um 

diálogo entre a fala do autor e o problema sobre o qual pretende trabalhar). Você deverá citar no 

mínimo 4 autores. 

Exemplos: 

1. O autor XXXX (2010) refere-se a inserção social como um desafio... 

2. O autor YYYY (2008) refere-se sobre a importância da participação da família 

no processo de... 

 

 

2. DELIMITAÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Neste tópico, é importante delimitar o objeto dentro do tema. É a questão central 

da sua pesquisa, podendo ser em uma única frase, interrogatória. 

 

3. FORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

Objetivo Geral: Deverá indicar o propósito do trabalho, ou seja, qual a finalidade 

dele. É importante ser claro e usar apenas um objetivo, no tempo infinitivo. 

Específicos: Apontam com mais detalhamento o que se pretende conhecer, 

desmembrando o objetivo geral. Você deverá elaborar ao menos três objetivos específicos. 

 

4. JUSTIFICATIVA 
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Em primeiro momento, deverá explicitar a intenção daquele que elabora o projeto 

e em segundo momento apresentar o “para que”, “para quem” e “no que pode contribuir” o trabalho 

a ser desenvolvido.  

 

5. METODOLOGIA 

 

Na pesquisa bibliográfica é necessário apresentar a forma e os referenciais teóricos 

e metodológicos que serão consultados, mencionando os autores que foram consultados para a 

construção do projeto de pesquisa. 

 

Método: O método a ser utilizado em seu projeto também deve ser informado e justificado. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Como este trabalho se trata apenas de um projeto de pesquisa, não é possível ainda 

apresentar resultados, mas sim apontar resultados esperados, que poderão ser comprovados ou não 

no momento do desenvolvimento da pesquisa.  

 

7. CRONOGRAMA DA PESQUISA (PREVISÃO SOBRE O TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA)  

 

Exemplo de um cronograma de pesquisa: 

 

Etapas Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

Elaboração do 
projeto  

 X X X X X X X X 

Revisão de 
literatura 

X X X X X     

Apresentação 
do projeto 

    X X    

Coleta de 
dados 

  X X X     

Conclusão e 
redação  

    X X    
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Correção 
ortográfica 

   X X     

Entrega  
 

    X X    

 
 

8. ORÇAMENTO 

 

Deverá incluir as possíveis despesas que custearão o projeto, desde sulfite, 

possíveis aquisição de livros, fotocópia, encadernação, cartuchos de impressoras e outros 

(lembrando que as despesas com o projeto de pesquisa são de competência do pesquisador). 

  

9. REFERÊNCIAS 

 

No final, o pesquisador apresenta somente as fontes de pesquisa que utilizou no 

decorrer da elaboração do projeto e não aquelas que pretende consultar no desenvolvimento do 

projeto.  

 

OBSERVAÇÕES 

 

A pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e o 

exercício profissional, no entanto é necessário se atentar a alguns pontos, dentre eles:  

 

 O(A) ALUNO(A) pode transcrever trechos importantes dos autores que leu, porém DEVE fazer 

a devida referência, para não caracterizar plágio; 

 Pode parafrasear trechos importantes dos autores que leu, mas também DEVE fazer a devida 

referência, para não caracterizar plágio; 

 DEVE escrever com suas próprias palavras, para que o trabalho também tenha a sua cara! 

 

O trabalho deverá ser elaborado de acordo com as normas da ABNT. 

Tenha um ótimo trabalho! 


