
RESOLUÇÃO CGB/UFF , Nº 02 de 22 de outubro de 2021 

Manual      do Trabalho de Conclusão de Curso de Biomedicina ISNF-UFF 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O TCC 

O presente manual tem como objetivo orientar os acadêmicos do curso de Biomedicina do ISNF-

UFF sobre o planejamento e a execução do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

O TCC é uma Atividade Acadêmica Obrigatória do curso de Biomedicina, a ser cumprida na disciplina 

CGB00003 ofertada no décimo período do curso. A aprovação do aluno nesta disciplina está 

condicionada a uma apresentação oral pública do trabalho desenvolvido e a entrega da versão final 

do trabalho escrito à Coordenação de Curso.  

A nota da disciplina será calculada a partir da média aritmética das três notas atribuídas pelos 

membros da banca e a nota atribuída ao aluno em seu acompanhamento na disciplina de TCC. Será 

considerado aprovado na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em Biomedicina o aluno que 

obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis), no entanto, essa nota só será atribuída ao aluno 

após a entrega da versão final do trabalho escrito à Coordenação de Curso, com as correções 

sugeridas pela banca, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a defesa, desde que não 

ultrapasse o último dia letivo do semestre. Caso o aluno não entregue o trabalho escrito final no 

prazo ele será reprovado na disciplina TCC CGB 00003. (IS CGB nº 3 publicada no BS 119-18). 

A elaboração do trabalho escrito, a apresentação oral e a defesa do TCC é individual, podendo ser 

um trabalho de revisão de literatura ou um trabalho de pesquisa experimental realizado em 

laboratório. 

ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO ORAL PÚBLICA 

A apresentação oral pública do TCC ocorrerá em data e local previamente agendados pelo aluno e 

seu orientador, e a avaliação desta apresentação se dará através de uma banca examinadora 

composta por três membros: o orientador, um docente da UFF (quadro permanente ou temporário) 

e um profissional com titulação de mestre ou doutor em área afim, com vínculo formal a UFF ou 

outra Instituição de Ensino Superior. O suplente será um docente da UFF (quadro permanente ou 

temporário). Recomenda-se o tempo de 20 (vinte) minutos para a apresentação oral pelo candidato 

e 30 (trinta) minutos de arguição pelos membros da banca examinadora e de debate sobre o 

trabalho (IS CGB nº 3 publicada no BS 119-18). 

 



 ORIENTAÇÕES PARA A VERSÃO ESCRITA 

     Este manual resumido tomou como base o e-book intitulado Apresentação de trabalhos 

monográficos de conclusão de curso disponível em http://www.eduff.uff.br/ebooks/Apresentacao-

de-trabalhos-monograficos-de-conclusao-de-curso-Edicao-10.pdf). A metodologia adotada para a 

formulação do TCC no manual de monografias da UFF foi baseada em outras bibliografias de 

especialistas na área de Metodologia do Trabalho Científico, seguindo os padrões da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas).  

 

A estrutura final da parte escrita do TCC deverá ser formada por elementos pré-textuais, textuais e 

pós-textuais, como apresentados nas tabelas 01, 02 e 03, respectivamente. 

Tabela 01. Elementos pré-textuais do TCC 

 

 

Tabela 02. Elementos textuais do TCC 

 

http://www.eduff.uff.br/ebooks/Apresentacao-de-trabalhos-monograficos-de-conclusao-de-curso-Edicao-10.pdf
http://www.eduff.uff.br/ebooks/Apresentacao-de-trabalhos-monograficos-de-conclusao-de-curso-Edicao-10.pdf


Tabela 03. Elementos pós-textuais do TCC. 

 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

Elementos que ajudam na identificação e na utilização da monografia.  

● CAPA 

Proteção externa que deve conter os elementos mais representativos constantes na folha 

de rosto do trabalho. 

 



● FOLHA DE ROSTO 

Folha que contém os elementos essenciais à identificação do trabalho: 

✔ autor;  

✔ título e, se houver, subtítulo; 

✔ nome do curso e área de concentração; 

✔ natureza do trabalho e indicação da instituição a que é submetido; 

✔ nome do orientador e, se houver, do coorientador; 

✔ local (cidade) da instituição a que é submetido; 

✔ ano da apresentação ou da defesa 

No verso: a ficha catalográfica  

Para a elaboração da ficha catalográfica, pode-se recorrer às Bibliotecas da Superintendência 

de Documentação (SDC) da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 



● FOLHA DE APROVAÇÃO 

Folha que contém, além dos elementos da folha de rosto, a data de aprovação, o nome e a 

titulação dos membros componentes da banca examinadora, bem como o das instituições a que 

pertencem.  

 

 

 

 

 

 



● DEDICATÓRIA 

Folha opcional em que o autor presta homenagem ou dedica seu TCC. 

 

● AGRADECIMENTOS 

Folha opcional em que o autor expressa, de modo sucinto, seu reconhecimento a quem 

colaborou de forma relevante para a realização do trabalho. Deve ser restrito ao absolutamente 

necessário. 

 



● EPÍGRAFE 

Também chamada dístico, é folha opcional em que o autor faz citação pertinente ao tema 

do trabalho, seguida de indicação da autoria.  

 

● RESUMO EM PORTUGUÊS 

Síntese dos pontos relevantes da monografia, tais como gênero do trabalho, finalidade, 

metodologia, resultados e conclusões, sem emitir opiniões ou desdobramentos explicativos. Deve 

permitir ao leitor tomar conhecimento do conteúdo do trabalho e decidir sobre a conveniência de 

sua leitura. Redigido em parágrafo único, na terceira pessoa do singular, com frases claras e 

concatenadas, com extensão de 150 a 500 palavras, digitado em espaço simples, deve ser seguido 

das palavras mais representativas do conteúdo da monografia, isto é, palavras-chave. 



 

● RESUMO EM LÍNGUA INGLESA: 

Versão do resumo traduzido para a língua inglesa, que deve figurar em folha própria. Usar o 

mesmo modelo para o resumo em português. 

 

 

 

 

 

 



● SUMÁRIO  

Relação sequencial dos títulos das principais seções (partes, capítulos etc.) com indicação de 

suas respectivas páginas. Essa relação deve ser a reprodução exata dos títulos apresentados no 

corpo do TCC. 

 

 

 

 

 

 



● LISTAS 

São elementos opcionais que relacionam ilustrações, tabelas, mapas, abreviaturas etc., na 

ordem em que aparecem no texto, com indicação das respectivas páginas. 

✔ Lista de ilustrações 

Relação sequencial dos títulos e/ou legendas de tabelas, quadros e outras ilustrações 

(mapas, diagramas, plantas, fotografias, gráficos etc.), com indicação das páginas em que aparecem. 

As ilustrações, com exceção de tabelas e quadros, recebem o título genérico de figuras, tal como 

aparecem no texto. Se muito numerosas, devem vir em listas próprias. 

 

 



✔ Lista de abreviaturas, siglas e símbolos 

Relação em ordem alfabética de abreviaturas, siglas e símbolos, seguidos dos respectivos 

significados. Se muito numerosos, devem vir em listas próprias. 

 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

Elementos que constituem o corpo do trabalho propriamente dito. 

TRABALHO DE PESQUISA EXPERIMENTAL: 

● INTRODUÇÃO 

● REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

● JUSTIFICATIVA (Pode vir no último parágrafo da Introdução) 

● OBJETIVOS 

● OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 



● MATERIAIS E MÉTODOS 

● RESULTADOS E DISCUSSÃO (podem ser realizados em tópicos separados) 

● CONCLUSÃO 

● CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

TRABALHO DE REVISÃO DE LITERATURA 

● INTRODUÇÃO 

● DESENVOLVIMENTO (pode ser feito em capítulos separando os tópicos abordados) 

● CONCLUSÃO 

● CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

São elementos relacionados ao texto que, para torná-lo menos denso e não prejudicar sua 

unidade, vêm apresentados após a parte textual. 

 

● REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

É a listagem, em ordem alfabética, numerada sequencialmente, das publicações utilizadas 

para elaboração do trabalho. Sugerimos que para a elaboração deste tópico no TCC seja consultado 

e-book indicado nesse manual. 

 

● ANEXOS OU APÊNDICES 

Documentos complementares e/ou comprobatórios do texto, com informações 

esclarecedoras, tabelas ou dados colocados à parte. Quando há mais de um, cada anexo contém ao 

alto da página a indicação ANEXO, em letras maiúsculas, seguida do número correspondente em 

algarismo arábico, e devem ser citados no texto entre parênteses. 

 

 

 

 

 



ORIENTAÇÕES PARA A DIGITAÇÃO 

● FOLHA DE ROSTO 

Os nomes do autor, do orientador e, quando houver, do coorientador, assim como o título 

do trabalho, devem ser apresentados em CAIXA-ALTA. Os demais elementos devem aparecer em 

caixa-baixa. 

● MARGENS 

Os espaços das margens são: 

a) superior – a 3 cm da borda superior da folha; 

b) inferior – a 2 cm da borda inferior da folha; 

c) lateral anverso – a 3 cm da borda esquerda da folha; 

verso – a 2 cm da borda esquerda da folha; 

d) parágrafo – usar a tabulação 1,5 cm na primeira linha, a partir da margem esquerda do 

texto. 

 

Obras consultadas 

http://www.eduff.uff.br/ebooks/Apresentacao-de-trabalhos-monograficos-de-

conclusao-de-curso-Edicao-10.pdf 

Rachel Polito. Superdicas para um trabalho de Conclusão de Curso nota 10. 2 ed. São 

Paulo: Benvirá, 2018. 136p. 
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