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DESPACHO ORIENTADOR TCC/MONOGRAFIA/ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Para conclusão do programa será aceito como Trabalho de Conclusão de Curso, apresentação de 

monografia, projeto de intervenção ou artigo científico, desenvolvido durante o programa de residência, 

realizados mediante defesa pública, cuja banca examinadora deverá ser constituída pelo orientador e mais 

dois integrantes portadores, no mínimo, do grau de Mestre. O artigo científico será aceito, também, como 

Trabalho de Conclusão de Curso quando publicado em uma revista científica. Somente o aceite da revista 

validará o artigo, em substituição da defesa pública. O tutor deverá encaminhar à COREMU a nota do artigo 

para fins de avaliação. As apresentações devem se basear no manual de elaboração de trabalhos acadêmicos 

da UFJF. O trabalho de conclusão de curso deverá ser entregue na secretaria da COREMU, gravado em CD, 

junto com ata de defesa preenchida e assinada pela banca avaliadora ou com a avaliação do tutor do artigo 

científico publicado em revista com a respectiva nota, as avaliações semestrais/quadrimestrais e final 

preenchidas e assinadas pelos respectivos tutores e coordenadores. O prazo final para entrega da monografia 

ou artigo científico é de até 90 dias após o término do seu programa, sob pena de perda do direito ao 

certificado definitivo. 

 

 

Diretrizes do Trabalho Conclusão de Curso 

 

 O TCC deve, de preferência, ser o resultado do questionamento do contexto em que o residente está 

inserido, associado à proposição de alternativas de intervenção expressando, assim, um produto de síntese da 

formação profissional, a partir de um tema evidenciado nas atividades teóricas, teórico-práticas e práticas. 

Deve revelar as competências - conhecimentos, habilidades e atitudes, necessárias para um profissional da 

área da saúde atuar em cenários variados do sistema público de saúde. 

 Deve também, se possível, integrar um projeto de pesquisa e de intervenção, elaborados por mais de 

um núcleo profissional distinto, mas ao final, cada um dos profissionais elabora e apresenta a sua monografia 

individualmente, conforme definição legal. 

 O projeto de pesquisa e intervenção deverá ser orientado por um profissional, preferencialmente, 

vinculado aos programas de residência, do serviço ou da unidade acadêmica, e aprovado pelo Comitê de 

Ética. 

 

Cabe aos orientadores 

 

a) Orientar os TCC’s, sempre que possível, na sua temática de pesquisa/atuação, acompanhando o residente 

no desenvolvimento do trabalho. Além disso, deve pertencer ao corpo de profissionais da UFJF/HU-

EBSERH; 

OBS. Quando o profissional não estiver vinculado a UFJF/HU-EBSERH, o Coordenador do programa 

deverá submeter à COREMU solicitação para o processo de orientação. 

b) Registrar, avaliar e concluir o projeto de pesquisa e intervenção na Plataforma Brasil; 

c) Orientar o residente na elaboração do projeto de TCC, obedecendo a Proposta Pedagógica do Programa; 

d) Avaliar a produção sistemática do orientando, comunicando a Coordenação do respectivo programa; 

e) Apresentar, ao orientando, sugestões que visem o constante aprimoramento do TCC; 

f) Indicar, em conjunto com o orientando, a constituição da Banca Examinadora; 

g) Participar da Banca Examinadora de TCC sobre sua orientação; 

h) Acompanhar e avaliar a elaboração do TCC em todas as suas etapas, registrando em formulário próprio 

todo desenvolvimento do TCC; 

i) Avaliar se o TCC contempla as exigências necessárias para ser submetido à banca avaliativa; 

j) Comunicar à COREMU toda e qualquer situação que possa comprometer, de alguma forma, o processo de 

elaboração, bem como, a conclusão do trabalho. 
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Atribuições do/a orientando/a (residente) do trabalho de conclusão de curso 

 

a) Elaborar o projeto de TCC no respectivo componente curricular, de forma autônoma, com auxílio do 

orientador responsável; 

b) Cumprir o cronograma de atividades apresentado pela secretaria da COREMU, conforme o formulário de 

registro das atividades; 

c) Elaborar, revisar e reformular a produção sistemática do TCC, conforme as determinações elaboradas pelo 

orientador; 

d) Fazer as devidas correções no Trabalho de Conclusão de Curso, conforme sugestões da Banca 

Examinadora; 

e) Entregar ao orientador e respectivos avaliadores a versão final do TCC até 30 dias da defesa, respeitado o 

prazo final de 90 dias após o término da residência; 

f) Comparecer à banca examinadora, na data, hora e local estabelecidos para a apresentação e defesa do TCC; 

h) Entregar a versão final do TCC, conforme prazos regimentais, na secretaria da COREMU. 

 

 Banca de trabalho de conclusão de programa 

 

A Banca de avaliação é composta por três membros: orientador na função de presidente e dois avaliadores. 

Aos avaliadores caberá a leitura e arguição do TCC. 

 

Poderão ser avaliadores: 

 

- Profissionais com titulação de, no mínimo, no grau de mestre. 

 

Nenhum integrante da banca de avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso pode ter qualquer grau e/ou 

vínculo de parentesco até terceiro grau com o residente que estiver defendendo o TCC. 

 

A apresentação de defesa do TCC é pública, possui tempo de duração estipulado entre 15 (quinze) a 20 

(vinte) minutos. Posteriormente, os membros que compõem a banca têm 10 (dez) minutos, cada um, para 

apresentar suas questões e sugestões. 

O residente deve responder, no tempo de até 10 (dez) minutos, a cada bloco de questionamentos dos 

integrantes da banca. 

 

A Monografia em versão final, incluindo as correções sugeridas pela banca, deverá ser entregue, na 

COREMU, em mídia CD/DVD, acondicionado adequadamente, com a devida identificação do Programa de 

Residência, título da monografia e autor. 

   


