
Dispõe sobre a proposta de calendário unificado para TCC – Semestre\ 2022.1 e para 

fins de entrega dos projetos, apresentação oral e entrega final dos Trabalhos de Curso do 

CURSO DE ENFERMAGEM DA FACIMA, em observância aos alunos regularmente 

matriculados e que se encaixem nos requisitos. 

A Comissão para Trabalhos Científicos (TC) do Curso de Enfermagem da Faculdade da 

Cidade de Maceió - FACIMA, através de sua coordenação, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, apresenta as regras para entrega dos projetos, defesa oral e entrega 

final dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC – Monografia ou Artigo), individual 

ou grupo (até cinco integrantes). 

I – ESTRUTURA BÁSICA DO TCC MONOGRAFIA: 

1.1 O trabalho deverá conter o mínimo de trinta (30) e o máximo de cinquenta (50) laudas digitadas e 

impressas, incluindo à parte de referência bibliográfica, letra nº 12, Times New Roman ou Arial, folha 

A4, espaço inferior 2 cm, superior com 3 cm, lateral esquerda 3 cm e lateral direita 2 cm. Quanto à regra 

de citações, deverá obedecer as citações de forma direta ou indireta, da forma (AUTOR,ANO,PAGINA). 

Quanto às demais regras o acadêmico deverá seguir as orientações constantes no site da instituição e 

normas da ABNT. 

1.2 Para o depósito dos Trabalhos de Curso final, o acadêmico deverá apresentar declaração de 

profissional habilitado que ateste a revisão gramatical e metodológica, como também a tradução do 

abstract (versão do resumo em inglês). A não entrega acarretará não aceitação do trabalho e, 

consequente, reprovação.  

II – ESTRUTURA DE PREPARAÇÃO DO ARTIGO 

2.1 Preparação do Artigo 

O texto, incluindo resumo, tabelas, figuras e referências, deverá estar digitado no formato “Times” ou 

“Arial”, tamanho 11, espaço duplo, margens laterais de 3 cm, superior e inferior com 2,5 cm e conter um 

mínimo de 15 e máximo de 20 laudas, incluindo as figuras, tabelas e referências. Todas as páginas 

deverão estar numeradas a partir da página de identificação. 

2.1.1 Página de identificação 

A página de identificação deverá conter as seguintes informações: 

 Título em português e inglês, os quais devem ser concisos e refletirem o objetivo do estudo.

 Nome por extenso dos autores, com destaque para o sobrenome e na ordem alfabética.

 Nome do departamento e da instituição aos quais são afiliados, com a respectiva sigla da instituição, CEP

(Código de Endereçamento Postal), cidade e país (Exemplo: Coordenação de Enfermagem da Faculdade

Cidade de Maceió, FACIMA. Av. CEP – Maceió, AL, Brasil).

FACULDADE CIDADE DE MACEIÓ – FACIMA/AL 

CURSO DE ENFERMAGEM 

Portaria n° 01 -2022/1 – Projeto e Produção de (PTCI) do curso de Enfermagem 



2.2 Resumo 

Todos os tipos de artigos deverão conter resumo (português e inglês) precedendo o texto, com no 

máximo de 250 palavras, estruturado em sessões: introdução, objetivo, material e método, resultados e 

considerações finais. Nenhuma abreviação ou referências deverão estar presentes. 

2.2.1 Descritores 

Indicar, em número de 3 a 5, identificando o conteúdo do artigo, devendo ser mencionadas logo após o 

RESUMO. Para a seleção dos Descritores os autores deverão consultar a lista de assuntos do “MeSH 

Data Base (http://www. ncbi.nlm.nih.gov/mesh)” e os Descritores em Ciências da Saúde – DeCS 

(http://decs.bvs.br/). Deve-se utilizar ponto e vírgula para separar os descritores, que devem ter a 

primeira letra da primeira palavra em letra maiúscula. 

2.2.2 Ilustrações e tabelas 

As ilustrações (figuras, gráficos, desenhos, etc.), serão consideradas no texto como figuras, sendo 

limitadas ao mínimo indispensáveis e devem ser adicionadas em arquivos separados. Devem ser 

numeradas consecutivamente em algarismos arábicos segundo a ordem em que aparecem no texto. As 

figuras deverão ter as cores originais, digitalizadas em formato tif, gif ou jpg, com no mínimo de 300dpi 

de resolução, 86 mm (tamanho da coluna) ou 180 mm (tamanho página inteira). As legendas 

correspondentes deverão ser claras, concisas e listadas no final do trabalho. As tabelas deverão ser 

logicamente organizadas e numeradas consecutivamente em algarismos arábicos. A legenda deve ser 

colocada na parte superior das mesmas. As tabelas deverão ser abertas nas laterais (direita e esquerda). 

As notas de rodapé deverão ser indicadas por asteriscos e restritas ao mínimo indispensável. (sugere-se 

dar o tratamento das figuras, fotos e imagens nos programas de edição de imagens ou fotos).   

 

2.3 Citação de autores no texto 

A citação dos autores no texto é feita: 

 

2.3.1 sistema autor, ano, pág. 

• um autor: Ginnan (2006, p.05) 

• dois autores: Tunga, Bodrumlu (2006) 

• mais de três autores: Shipper et al. (2004) 

2.4 Referências 

As Referências deverão obedecer e seguir aos requisitos da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) disponível no portal da FACIMA e nos anexos desta Portaria. Toda referência deverá ser 

citada no texto. Deverão ser ordenadas pelo sobrenome dos autores e em ordem alfabética. A exatidão 

das referências constantes da listagem e a correta citação no texto são de responsabilidade do(s) 

autor(es) do artigo. Citar apenas as referências relevantes ao estudo. 
 

2.5 Princípios Éticos e Registro de Ensaios Clínicos 

2.5.1 Procedimentos experimentais em animais e humanos 

Estudo em Humanos: Todos os trabalhos que relatam experimentos com humanos ou que utilize partes 

do corpo ou órgãos humanos (como dentes, sangue, fragmentos de biópsia, saliva, etc...) devem seguir 

os princípios éticos estabelecidos e ter documento que comprove sua aprovação por um Comitê de Ética 

em Pesquisa em seres Humanos (registrado na CONEP) da Instituição do autor ou da Instituição onde os 

sujeitos da pesquisa foram recrutados, conforme Resolução 196/96 e suas complementares do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 

Estudo em Animais: Em pesquisas envolvendo experimentação animal é necessário que o protocolo 

tenha sido aprovado pelo Comitê de Pesquisa em Animais da Instituição do autor ou da Instituição onde 

os animais foram obtidos e realizados o experimento. 

Casos clínicos: Deve-se evitar o uso de iniciais, nome e número de registro de pacientes. O uso de 

qualquer designação em tabelas, figuras ou fotografias que identifique o indivíduo não é permitido, a não 

ser que o paciente ou responsável expresse seu consentimento por escrito (em anexo modelo). 



 

2.6 Apresentação do Artigo 

Os artigos originais deverão apresentar: 

• Introdução: trazer o objetivo, explicar precisamente o problema, utilizando literatura pertinente, 

identificando alguma lacuna que justifique a proposição do estudo. Fazer uma contextualização breve do 

tema No final da introdução deve ser estabelecida a hipótese a ser avaliada.  

• Material e método: Deve ser apresentado com detalhes suficientes para permitir a confirmação das 

observações e possibilitar sua reprodução. Incluir passo a passo de como conseguiu os dados, as fontes, 

como produziu as informações, como utilizou as ferramentas e instrumentos para a pesquisa. Métodos já 

publicados devem ser referenciados, exceto se modificações tenham sido feitas. No final do capítulo 

descrever os métodos estatísticos utilizados. (se for o caso).  

• Resultado: Os resultados devem ser observados apenas os mais relevantes para o estudo. 

• Discussão: Os resultados devem ser discutidos em relação à hipótese testada e à literatura 

(concordando ou discordando de outros estudos, explicando os resultados diferentes). Devem ser 

destacados os achados do estudo e não repetir dados ou informações citadas na introdução ou resultados. 

Relatar as limitações do estudo e sugerir estudos futuros. 

• Considerações: As conclusões devem ser coerentes com os objetivos, extraídas do estudo, não 

repetindo simplesmente os resultados. 

 

 Referências  

 

Modelo de Termo de Consentimento 

Termo de Consentimento 

Eu, __________________________________ responsáveis legais de _______________________ autorizo a publicação dos 

dados em geral e fotografias do tratamento e pesquisas realizados e que farão parte do artigo intitulado __________de autoria 

de ______________na Faculdade Cidade de Maceió – FACIMA-AL.  

Datar e assinar 

____/ ____/ _____ __________________________________________ 

 

 

Termo de Consentimento 

Eu, __________________________________ autorizo a publicação dos dados em geral e fotografias do tratamento e 

pesquisa realizados e que farão parte do artigo intitulado________________de autoria de____________ na Faculdade Cidade 

de Maceió – FACIMA-AL.  

Datar e assinar 

____/ ____/ _____ __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DO ARTIGO 

 
REABILITAÇÃO NA ENFERMAGEM EM ATUAÇÃO CLÍNICA – RELATO DE CASO 

FREITAS¹ Caio Costa de  

VILAÇA2 Gleice Maria Soares  

RAPOSO3 Cintia Fragoso  

¹Graduando em Enfermagem na Faculdade Cidade de Maceió – FACIMA, 57038-000 Maceió – AL, Brasil. 
2Graduanda em Enfermagem na Faculdade Cidade de Maceió – FACIMA, 57038-000 Maceió – AL, Brasil. 
3Graduanda em Enfermagem na Faculdade Cidade de Maceió – FACIMA, 57038-000 Maceió – AL, Brasil. 

 

 

RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é apresentar um relato de caso clínico de reabilitação oral com ênfase na enfermagem em 

paciente desdentado total na maxila. Paciente gênero masculino, 73 anos.....  

Descritores: PRF; Ósseointegração; Prótese dentária fixada por implante.  

 

ABSTRACT  
The objective of this article is to present a case report of oral rehabilitation with a protocol on osseointegrated 

implants in a patient who is totally edentulous in the 2  

Descriptors: PRF; Osseointegration; Dental prosthesis fixed by implant. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

É um grande desafio a reabilitação oral, decorrente das perdas dentárias, uma vez que com o passar dos 

anos ocorre a reabsorção óssea, gerando desta forma inúmeros problemas de estabilidade e retenção das próteses 

totais, muito usadas pelos pacientes. A enfermagem precisa utilizar.................... 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Este artigo teve como metodologia os aspectos de natureza qualitativa e quantitativa, descritiva e analítica, 

pois os dados foram extraídos de maneira...... 

 

RESULTADO 

Os dados demonstraram uma alteração no paciente e que tudo foi por meio da reabilitação oral...... 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados estão comprovados a partir da hipótese sugerida neste artigo, pois, segundo os autores 

Farias e Melo (2019, pág. 56) corroboram “as premissas da reabilitação oral são exatamente uma transformação de 

alteração no paciente”...... De acordo com Santana (2018), enfatiza que tudo....... 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o estudo foi observado que......... 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 



3 PRAZO DE ENTREGA E CONVOCAÇÃO PARA DEFESA ORAL 

PERANTE A BANCA EXAMINADORA: 

 

Para os alunos matriculados no 8º período 2022.1 e alunos Remanescentes em regime de dependência: 

a. o TC deverá ser neste semestre encaminhado EXCEPCIONALMENTE para o e-mail do orientador(a) 

nos 15 dias antes da defesa. Deixar 3 cópias impressas do trabalho com os auxiliares de coordenação. 

b. As salas e a relação dos alunos para apresentação, bem como os dias e horários serão afixados nos 

expositores, assim como no e-mail.  

c. A Banca Examinadora será composta por 3 (três) professores, incluindo o orientador(a).  

d. A não entrega do Trabalho de Curso nos dias designados, nos moldes das alíneas anteriores, implica 

em reprovação do aluno. 

Os Trabalhos de Curso serão apresentados oralmente (defesa) perante a Banca Examinadora nos meses 

de JUNHO E JULHO (edital publicado no site da IES posteriormente), em datas designadas a critério da 

coordenação do curso, nas dependências da IES. 

 

3.1 REGRAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL: 

a) Chegar 1h antes da defesa para procurar o local e organizar a apresentação.  

b) As apresentações deverão ser feitas em Data show; 

c) A presença e participação do aluno avaliado é obrigatória; 

d) O aluno terá 20min. para expor seu Trabalho de Curso perante a Banca Examinadora.  

e) As considerações acerca do trabalho serão feitas em seguida, dispondo cada membro da banca de 10 

(dez) minutos para tecer considerações sobre o Trabalho de Curso apresentado, fazendo os 

questionamentos que julgar necessários.  

f) Apresentação (defesa) é pública.  

 

3.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO: 

a. Os trabalhos serão avaliados segundo os seguintes critérios: (Anexo 02) 

Os professores examinadores lavrarão em ata a avaliação da apresentação dos acadêmicos. (Anexo 03). 

Após análise, o resultado será divulgado após a apresentação, através da declaração, ao final de todas as 

bancas pelo presidente da Banca Examinadora. 

b. A banca pode aprovar, aprovar com ressalvas e reprovar trabalho imediatamente.  Caso o trabalho seja 

aprovado com ressalvas, o aluno deve fazer as reformulações solicitadas pela banca, as quais serão 

discriminadas e justificadas na ficha de avaliação. (Anexo 04). E o aluno deverá promover as alterações 

em até 07 dias, contatos da solicitação, submetendo o novo texto ao orientador, dispensada nova defesa 

oral. 

c. A não entrega do Trabalho de Curso no dia designado, nos moldes constantes nas alíneas anteriores, 

implica em reprovação do aluno. 

 

3.3 APROVAÇÃO 

a. A média proposta pela instituição para aprovação é que corresponde a nota 7,0 (sete). Fica reprovado 

o aluno que não obtiver essa nota. Entretanto, o aluno que obtiver nota igual a 10,00 receberá da 

Coordenação de Curso um certificado de defesa louvável.  

 

b. A reprovação importa a obrigatoriedade de novo período de orientação pelo prazo de 06 (seis) meses, 

conforme o regimento do curso de Enfermagem, disponível no site da instituição. 

 

3.4 DA DEFESA E ESCRITA DO TRABALHO DE CURSO 

a. Após a aprovação, o trabalho deverá ser entregue em dia que será designado posteriormente por edital, 

em 01 (uma) via, em CD (fundo verde e letra branca), em pdf, com capa no acabamento em brochura 

(CAPA COR VERDE E LETRAS DOURADAS.  



b. A não entrega do Trabalho de Curso no dia designado e/ou nos moldes da alínea anterior, implica em 

reprovação do aluno. 

 

4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a. Os alunos reprovados em bancas de Trabalho de Curso anteriores, bem como os alunos que desejam 

apresentar o Trabalho de Curso no semestre 2022/1 ficam submetidos aos prazos e regras aqui 

estipuladas para o semestre posterior. 

b. Os documentos de avaliação final gerados na apresentação do TC serão arquivados na Coordenação 

de Enfermagem. 

c. Os casos omissos serão apreciados pelo Colegiado do Curso de Enfermagem da Faculdade da Cidade 

de Maceió - FACIMA. 

 
Maceió, 30 de maio de 2022 

Coordenação do Curso de Enfermagem 

Comissão do Trabalho científico (TC) 

 

 

ANEXO 01 = ORIENTADOR E SUAS LINHAS DE PESQUISA 

 

 

 

** Afastadas por atestado médico 

 

 

 

 

ANEXO 02 

 

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 2022.01 

TURMA: ______________________ 

 

Acadêmico (a):_________________________________________Matrícula:________________ 

 

Acadêmico (a):__________________________________________Matrícula:_______________ 

 

PROFESSOR DOCENTES LINHAS DE PESQUISA  

Aléssio Sandro de O. Silva Psicologia do desenvolvimento da criança, Comportamento Humano 

nas Organizações, Psicologia aplicada a Enfermagem, Tanatologia, 

Violência contra crianças e adolescentes. 

Carlos Daniel F. de Almeida Urgência e emergência / Terapia intensiva 

*Cynara Alves de França Saúde do trabalhador 

Geovana Santos Martins Neiva Saúde pública 

Jessyka Galvão Farmacologia  

Josefa Sileda Martins Arteriosclerose 

Juliana Barros Cavalcante Saúde da Mulher / Saúde da família 

*Karla Amorim Saúde da criança e Adolescente 

Larissa Tabosa Simplício  Saúde da Criança; Educação em Saúde; Saúde da Família. 

Nidia Caroline Saúde do Adulto, Saúde do Idoso, Saúde da Família, Oncologia, 

Cardiologia 

Telma Ferreira dos Santos Saúde da Mulher, Saúde pública e Saúde do Trabalhador. 



Título do trabalho: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

Padrão Exigido: Ortografia e Gramática / Redação 0,25  

Disposição das imagens 0,25  

Introdução e Objetivo 0,25  

Metodologia 0,25  

Revisão da literatura/Resultados e discussão 0,25  

Considerações finais/Conclusão 0,25  

 

DESEMPENHO DO ALUNO  

  ALUNO 

I 

ALUNO 

II 

Exposição Clara e Objetiva das ideias e atividades 

apresentadas 

0,5   

Linguagem Acadêmico-Científica 0,25   

Exatidão, domínio e segurança na exposição dos conteúdos 0,25   

Respostas claras e coesas de perguntas feitas pelo 

avaliador 

0,5   

 Total:3,0   

 

DESEMPENHO DO TRABALHO 

O título é conciso e reflete com precisão o conteúdo? 1,0  

A introdução está bem desenvolvida, abordando a problemática 

do estudo? 

1,0  

Problema, Justificativa e objetivo estão claros? 1,0  

A Metodologia foi bem descrita e condizente com o tema? 1,0  

A Revisão de literatura/ Resultados e discussão estão claros, 

didáticos e coerentes com o tema? 

1,0  

Considerações finais/ Conclusão respondem ao objetivo do 

estudo 

1,0  

O presente estudo atende as normas ABNT? 1,0  

 Total:7,0 Nota: 

 

NOTA 
MÁXIMA 

NOTA 
ATRIBUÍDA 



 ALUNO I ALUNO II 

TOTAL:10,0   

 

                                                                                                             

    Avaliador (a) 

Data da avaliação: ____/____/___ 

ANEXO 03 

 

 

ATA DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA DO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Número: 

01 

Aprovação: 

Banca examinadora 

 

 

UNIDADE:  

CURSO:  

ALUNOS(AS):  

  

MATRICULA:  DATA:  

TÍTULO DO TCC:  

 

 

  

N° PROFESSORES DA BANCA EXAMINADORA NOTAS 

1   

2   

3   

MÉDIA FINAL:  

 

OBSERVAÇÕES:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N° ASSINATURA DOS PROFESSORES DA BANCA EXAMINADORA 

  

1  

  

2  

  

3  

 

 

ANEXO 04 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE FORMALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 

 

                     Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, professor(a) do Curso de Enfermagem da 

Faculdade da Cidade de Maceió – FACIMA/AL, matrícula n° xxxxxxxxxxxxxxxx, firmo 

compromisso de orientação de monografia com o(a) 

aluno(a)________________________________________________matrícula______________do 

______ período, turma ______________ no semestre 2022.1. 



O tema de monografia da referida aluna(o) é  

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Maceió (AL), _____ de _______________ de 2022.  

____________________________________________ 
Orientador (a) 

 
____________________________________________ 

Aluno (a) 
 


