
METODOLOGIA DO TRABALHO  

Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica obrigatória 

determinada no Art. 12 da Resolução Nº 3/2001, que consiste na sistematização, registro e 

apresentação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, produzidos na área do Curso, 

como resultado do trabalho de uma pesquisa ou um relato de experiência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

O TCC tem por finalidade estimular a curiosidade e o espírito questionador do 

acadêmico fundamentais para o desenvolvimento da ciência. 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, tem como princípios:  

I 
Concorrer para a transformação da Instituição em um centro de produção filosófica, científica, tecnológica e 

artística, voltado para a democratização do saber e do fazer integrados em prol da sociedade; 

II 
Ser parte da criação de conhecimentos, de soluções tecnológicas e de informações voltadas para o 

desenvolvimento da Instituição e de toda a região de abrangência da FWB; 

III Ser uma possibilidade de descobrir e redescobrir a verdade, comunicando eficazmente essas descobertas; 

IV Enriquecer e aprofundar o rol de noções científicas, por intermédio de um trabalho metódico e rigoroso. 

 

São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC: 

I Oportunizar ao acadêmico a iniciação à pesquisa; 

II 
Estimular o espírito investigativo e, prioritariamente, a construção do conhecimento de forma 

individual ou coletiva; 

III 
Ser um momento de crescimento e de desenvolvimento do espírito investigativo e de satisfação 

pessoal do graduando da Instituição; 

IV Aprimorar a capacidade de interpretação crítica; 

V Ampliar a capacidade analítica e valorativa em relação a princípios, objetivos e critérios próprios; 

VI 
Desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conhecimentos filosóficos, 

científicos, tecnológicos e artísticos adquiridos durante o curso, através da pesquisa; 

VII 
Desenvolver a capacidade de planejamento e a disciplina para identificar, analisar e implementar 

abordagens e soluções para problemas sociais, naturais e/ou tecnológicos; 

VIII 
Garantir a abordagem científica de temas relacionados à prática profissional, inserida na dinâmica 

da realidade local, regional e nacional; 

IX 
Promover o desenvolvimento de projetos de extensão junto à sociedade, tendo em vista a busca de 

soluções para problemas identificados; 

X 
Qualificar o corpo docente do Curso, através das orientações temáticas e do trato com a 

metodologia do trabalho científico; 

XI Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso; 

XII 
Subsidiar o processo de ensino, contribuindo para a realimentação dos conteúdos programáticos 

das disciplinas integrantes do currículo do curso de Enfermagem. 



 

O TCC, sendo um trabalho elaborado pelo acadêmico, apresenta as seguintes 

características: 

a) é um trabalho escrito, sistemático e completo; 

b) é elaborado e apresentado dentro de normas técnico-científicas; 

c) aborda um tema específico ou particular de uma ciência ou parte dela; 

d) deve ser dado um tratamento extenso e com profundidade; 

e) seu resultado deve ser uma contribuição, mesma que simples, à ciência e/ou a sociedade. 

Os principais componentes curriculares relacionados ao TCC são as disciplinas de 

Metodologia da Pesquisa I, II e III, Bioestatística e Epidemiologia e os conteúdos das 

disciplinas de enfermagem relacionados ao tema escolhido pelo aluno. 

O TCC é critério parcial de aprovação do aluno ao título de enfermeiro generalista e 

deverá ser desenvolvido nos últimos semestres e ser entregue no último semestre do curso.  

O TCC é avaliado por uma Banca Examinadora e, após aprovado, é 

disponibilizado na Biblioteca.  

A ementa da disciplina de TCC consta no Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem.  

         A elaboração desse trabalho, o sistema de orientação, apresentação e entrega do 

trabalho serão regidos pelo documento “Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso - 

TCC”, que se encontra em Anexo B. 

 


