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CENTRO UNIVERSITÁRIO FIPMOC-UNIFIPMoc 

CURSO DE ENFERMAGEM 

 
REGULAMENTO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

do Centro Universitário FIPMoc- UNIFIPMoc 

 
 
CAPÍTULO I - DA CONCEITUÇAO DO TFG 
 
Art. 1° - O Trabalho Final de Graduação (TFG) constitui-se numa atividade 

acadêmica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo 

pertinente à Enfermagem, desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação 

docente, cuja exigência é um requisito essencial para a integralização curricular. 

 

§ 1° - O TFG visa articular e inter-relacionar os conteúdos das disciplinas 

estudadas com as experiências cotidianas, dentro e fora da instituição, para 

ratificar, retificar e/ou ampliar o campo de conhecimento teórico-prático, mediante 

o tema escolhido do curso de Enfermagem. 

 

§ 2° - O TFG promove o contato com o processo de investigação científica e com 

desenvolvimento tecnológico, mediante o acompanhamento de todas as etapas da 

pesquisa e do projeto, tais como: formulação do tema, localização do referencial 

bibliográfico, escolha das técnicas de pesquisa, elaboração coerente da conclusão 

do projeto prático. 

 

§ 3° - O TFG é um trabalho de natureza técnica e científica, sob orientação de 

professor enfermeiro da UNIFIPMoc, como condição para o estudante obter o 

título de bacharel. 
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CAPÍTULO II – MODALIDADES, NATUREZA DO TFG E OBJETIVOS 

Art. 2°- O TFG é de natureza teórica, prática e empírica, em que o estudante 

aprofunda os conhecimentos sobre o tema escolhido, revisa a bibliografia atual, 

analisa criticamente conceitos de vários autores e propõe ou aponta novos 

conceitos acerca do tema em questão, bem como se apropria da literatura para 

explicação da realidade. 

 
Art. 3°- O TFG é desenvolvido pelos acadêmicos regularmente matriculados, no 

curso de Enfermagem; e seu projeto será confeccionado nas disciplinas 

obrigatórias e executado mediante acompanhamento de professor orientador. O 

prazo para elaboração corresponde ao semestre em que forem ofertadas as 

disciplinas  TFG-I e TFG-II. 

 
Parágrafo Único - O TFG deve ter estrutura e corpo de acordo com as normas da 

ABNT-NBR vigentes. 

 
Art. 4° - A elaboração do TFG implicará rigor metodológico e científico, 

organização, sistematização e aprofundamento do tema abordado.  

São objetivos do TFG: 

 

I. Possibilitar o desenvolvimento científico, tecnológico e prático, possibilitando a 

publicação científica e participação em concursos; 

II. Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso de Enfermagem; 

III. Garantir a abordagem científica e tecnológica de temas relacionados à prática 

profissional inserida na dinâmica da realidade local, regional e nacional; 

IV. Subsidiar o processo de ensino, contribuindo para a realimentação dos 

conteúdos programáticos das disciplinas integrantes do currículo do curso de 

Enfermagem. 
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CAPÍTULO III - DA REGULAMENTAÇÃO 

Art. 5° - O TFG, que integra o currículo do curso de Enfermagem, é regido de 

acordo com este Regulamento, aprovado pela Diretoria Acadêmica e pró reitoria 

de ensino. 

 

CAPÍTULO IV - DA COORDENAÇÃO DO TFG  

Art. 6° - O Coordenador do TFG é o responsável pelo acompanhamento das 

atividades dos TFGs no curso de Enfermagem. 

 
Parágrafo Único - O Coordenador do Curso, a pró reitoria de ensino,  a Direção 

Acadêmica, e os professores das disciplinas TFG-I e TFG-II constituirão a 

Comissão de TFG do curso de Enfermagem. 

 
Art. 7° - Compete ao Coordenador do curso: 

 

I. Articular-se com os projetos de pesquisa interdisciplinares que foram 

desenvolvidos ao longo do curso de Enfermagem; 

II. Definir os orientadores dentre os professores da IES, de acordo com o tema e 

ou a metodologia a ser desenvolvida; 

III. Convocar, sempre que necessário, os orientadores para discutir questões 

relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do Trabalho 

Final de Graduação; 

IV. Administrar, quando for o caso, o processo de substituição de orientadores; 

V. Orientar o processo de avaliação final do trabalho, procedendo à seleção dos 

professores examinadores e à definição do cronograma de trabalhos a cada 

semestre letivo. 

VI. Arquivar os documentos referentes ao TFG; 

 
Art. 8° - Compete ao orientador 
 
I. Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas 

fases. 
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II. Seguir o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o orientando. 

III. Comunicar ao coordenador do curso a ocorrência de problemas, dificuldades e 

dúvidas relativas ao processo de orientação, para a tomada das devidas 

providências. 

IV. Informar o orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação 

respectivos. 

V. Definir a banca examinadora. 

VI. Avaliar o TFG, encaminhando-o para a banca examinadora.  

VII. Presidir a banca examinadora do trabalho orientado. 

VIII. O orientador, com anuência do coordenador do curso e coordenador do TFG, 

poderá desligar-se da orientação do TFG, quando o orientando não cumprir o 

plano e cronograma de atividades. O desligamento não poderá ocorrer se faltarem 

menos de 30 dias da data fixada para a entrega do TFG. 

IX. Encaminhar ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico, no final do 

período letivo, os resultados das avaliações do TFG. 

 

CAPÍTULO V - DOS REQUISITOS DO PROJETO DE PESQUISA  

 

 

Art. 9º - O TFG-I deve conter, no mínimo: 

 

I - a temática proposta para estudo e desenvolvimento do trabalho;  

II - sua justificativa técnico-científica;  

III - indicações da metodologia a ser adotada em seu desenvolvimento;  

IV - indicações das referências. 

Parágrafo Único - A temática de investigação a ser proposta pelo graduando para 

o desenvolvimento de seu TFG é de sua livre escolha que abranja e compreenda, 

obrigatoriamente, as áreas de Conhecimentos Profissionais.  

 

Art. 10º - O produto final a ser apresentado pelo graduando como resultado da 

disciplina TFG-II deverá ser um artigo científico. 
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CAPITULO VI – DO PRODUTO FINAL E FORMATOS 

 

Art. 11 – O conteúdo mínimo dos trabalhos deve ser definido de acordo com as 

necessidades do projeto. Estas devem ser debatidas entre o aluno e seu 

orientador, considerando a metodologia a ser adotada para o desenvolvimento do 

trabalho, os recursos necessários e disponíveis para tal feito e o tempo que se tem 

para realizá-lo, ou seja, a relação do trabalho a ser desenvolvido com o seu 

cronograma de atividades. Os artigos deverão ser entregues com 07 (sete) dias de 

antecedência da abertura da semana de bancas de TFG-II.  

 

CÁPITULO VII – DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 12 Para o cumprimento do TFG II será realizada Banca Final de Graduação 

(BFG). A Ata da Banca depois de preenchida, deverá ser encaminhada para a o 

coordenador do curso de acordo com a data explicitada no Cronograma de TFG. A 

avaliação final do trabalho do aluno será feita durante a Banca Final de 

Graduação, a partir da participação de, no mínimo, 3 membros sugeridos pelo 

orientador e indicados pelo corpo docente e coordenador do curso, que comporão 

a Banca de Avaliação. Tais membros são: o Professor Orientador e dois 

professores da UNIFIPMoc. A BFG ocorrerá, de preferência, no final do semestre. 

 

CAPÍTULO VIII – DOS CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DAS BANCAS FINAIS 
DE  GRADUAÇÃO 
 

Art. 13 Após a conferência dos documentos, a Banca Final de Graduação será 

conduzida da seguinte maneira: 

 

1. Apresentação 

- O professor orientador apresenta o aluno e os membros da BFG; 
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- O aluno procede à apresentação dos resultados do trabalho num prazo entre 30 

minutos (máximo); 

 

2. Defesa 

- O Orientador esclarecerá previamente ao aluno se as respostas às colocações 

feitas pelos membros da BFG serão feitas em seguida a cada manifestação, tendo 

o tempo equivalente destinado a cada arguidor, ou ao final de todas as 

manifestações dos membros da banca. 

- Os comentários dos professores serão feitos na seguinte sequência, tendo cada 

um 10 minutos para as suas explanações: Professores da UNIFIPMoc; e 

Professor Orientador; 

- O Professor Orientador considera encerrada a Etapa de Defesa e solicita que o 

público presente se desloque para outro ambiente para que a BFG possa dar 

início à Etapa de Avaliação; 

3. Avaliação 

- Procede-se à avaliação em concordância com os critérios listados no capitulo IV, 

seguindo-se da elaboração da Ata da Banca Final de Graduação. Cada membro 

da Banca de Avaliação receberá, impressos, os critérios que o orientarão no 

momento da atribuição de suas notas; 

CAPÍTULO IV – DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS BANCAS FINAIS 
DE  GRADUAÇÃO 
 
Art. 14 A nota final será a média aritmética das notas individuais dos componentes 

da Banca. Os critérios de avaliação são divididos em 3 grupos: (a) apresentação 

oral; (b) apresentação escrita; e (c) avaliação do orientador, assim distribuídos: 

Avaliação oral: 40 pontos 

Avaliação escrita: 40 pontos 

Avaliação do processo de orientação: 20 pontos 

DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS 

Nota Final Conceito Avaliação Situação 

0 a 59 E Não atendimento aos critérios de 

avaliação 

Reprovado 
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60 a 69 D Atendimento básico às exigências 

dos critérios de avaliação 

 

 

Aprovado 70 a 79 C Bom atendimento às exigências 

dos critérios de avaliação 

80 a 89 B Amplo atendimento às exigências 

dos critérios de avaliação 

90 a 100 A Ótimo desempenho 

 

Art. 15 – Após aprovado o produto final deverá ser registrado em formato 

eletrônico, observando os apontamentos feitos pela Banca Examinadora e 

entregue à Coordenação do Curso até 07 dias após a apresentação. 

 

Parágrafo Único – Na hipótese de publicação dos resultados do Trabalho Final de 

Graduação, o autor do mesmo cederá automaticamente seus direitos autorais 

para as Centro Universitário FIPMoc-UNIFIPMoc. 

 

CAPITULO VI - DA ORIENTAÇÃO 

Art.16 - A orientação do TFG, entendida como processo de acompanhamento 

didático - pedagógico, será de responsabilidade dos professores orientadores do 

TFG do curso de Enfermagem. 

 
Art. 17 - São deveres do orientando: 

 

I. Cumprir as normas e regulamentos próprios do TFG; 

II. Cumprir o plano e cronograma estabelecido em conjunto com o seu orientador; 

III. Comparecer as orientações observando um mínimo de 75% de frequência; 

IV. Assinar a ata de orientação; 

V. Encaminhar ao professor/orientador 1 via impressa do artigo até 20 dias antes 

da apresentação do produto final; 
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VI. Discutir com o orientador as considerações sugeridas pelo professor 

examinador; 

VII. Arcar com os custos incidentes na pesquisa e elaboração do trabalho final de 

graduação. 

 

 

CAPÍTULO VIII – DO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 

Art. 18 - O REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL - RIFIP tem como objetivo reunir 
num único local virtual o conjunto da produção científica e acadêmica do Centro 
Universitário, contribuindo para ampliar a visibilidade da Instituição e dos seus 
pesquisadores, bem como o impacto da investigação, além da preservação da 
memória intelectual, seja em qualquer área das artes, das ciências ou 
humanidades.  
     Com o objetivo de formar o acervo do Repositório institucional, a Biblioteca 
Gulielmo Turano, do Centro Universitário UNIFIPMOC, é a responsável pela 
guarda e tratamento dos seguintes trabalhos acadêmicos da sua comunidade 
científica: 

 Dissertações, teses, monografias/artigos e trabalhos de Conclusão de 

Curso defendidos nos cursos de Graduação da UNIFIPMOC 

 Monografias/artigos e trabalhos de Conclusão de Curso defendidos nos 

cursos de pós-graduação da UNIFIPMOC; 

 Dissertações e teses de professores e funcionários da UNIFIPMOC 

defendidas em outras instituições, nacionais ou estrangeiras. 

Os trabalhos acadêmicos que se enquadram nos itens acima deverão ser 
entregues, via e-mail, (repositorio.institucional@unifipmoc.edu.br) contendo as 
seguintes informações: 
 

 Endereço eletrônico do Curriculum Lattes e número de CPF do(s) autor(es); 
 01 (uma) versão eletrônica do trabalho na íntegra, no formato PDF, em um 

ÚNICO ARQUIVO; 
 01 (uma) versão eletrônica com o título, resumo e palavras-chave, no 

formato WORD 
 01 (uma) versão eletrônica do Termo de Autorização assinado autorizando 

a disponibilização de seu trabalho no Repositório Institucional - RIFIP.  

 
 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÃO FINAL 

Art. 19 - Os casos omissos são resolvidos pela Comissão do TFG do curso de 

Enfermagem. 

mailto:repositorio.institucional@unifipmoc.edu.br
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CENTRO UNIVERSITÁRIO FIPMOC-UNIFIPMOC DE MONTES CLAROS 
CURSO DE ENFERMAGEM 

ANEXO I 

 

Ata de Defesa Final de TFG 

Bacharelado em Enfermagem 

 
 

Aos      dias do mês de       do ano de       , no horário das       horas, na sala       das Centro 

Universitário FIPMoc-UNIFIPMoc foi realizada a defesa pública do Trabalho de Conclusão 

de Curso dos (as) 

acadêmicos(as)_________________________________________e___________________

__________________________________________________________________ 

intitulado_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

A Banca Examinadora, composta por________________________________________ 

e_____________________________________________________________________ 

(como presidente: orientador),_____________________________________________, 

após avaliação e deliberação, considerou o trabalho ( marcar somente uma ): (    ) aprovado 

com ressalva;  (   ) reprovado; (   ) aprovado;     

 

 

Eu, presidente da banca, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais 

membros: 

 

 

______________________________________________________________________ 

(Presidente: Orientador) Prof.: 

 

______________________________________________________________________ 

(Membro 1) 
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______________________________________________________________________ 

(Membro 2) 

 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FIPMOC-UNIFIPMOC DE MONTES CLAROS 

CURSO DE ENFERMAGEM 

ANEXO II 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TFG  

Nome dos acadêmicos:1___________________________ 2:_____________________ 

Título do Artigo:________________________________________________________ 

Professor Orientador:____________________________________________________ 

Avaliador  01:___________________________________________________________ 

Avaliador  02:__________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO ORAL 

Critérios Valor  Professor 

Orientador 

Professor 

01 

Professor 02 

  Acad. 1 Acad. 2 Acad. 1 Acad. 2 Acad. 1 Acad. 2 

1- Uso do tempo previsto 05       

2- Adequação da linguagem 06       

3- Sequência lógica na apresentação 05       

4- Domínio do conteúdo  07       

5- Receptividade as perguntas 05       

6- Capacidade de síntese 07       

7- Qualidade dos Slides 05       

Nota obtida na defesa 40       

Média: acad. 1___________acad. 2____________ 

 

PROCESSO DE ORIENTAÇÃO 

Critérios Valor  Nota acad. 1 Nota acad. 2 

Cumprimento dos prazos e 

atividades do processo de 

orientações  

 

15   

Cumprimento dos prazos na 

entrega do trabalho à banca 

05   

Total  20   
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CENTRO UNIVERSITÁRIO FIPMOC-UNIFIPMOC DE MONTES CLAROS 
CURSO DE ENFERMAGEM 

ANEXO III 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TFG 

APRESENTAÇÃO ESCRITA 

 

Nome das acadêmicas:1______________________ 2:__________________________ 

 

CRITÉRIOS VALOR ORIENTADOR PROFESSOR 1 PROFESSOR 2 

ACAD. 1 ACAD. 2 ACAD.1 ACAD. 2 ACAD.1 ACAD. 2 

Adequação às 

normas 

05       

Redação  

 

10       

Coerência 

temática e 

metodológica 

10       

Fundamentação 

teórica 

05       

Relevância  

 

05       

Referências  

 

05       

TOTAL 40       

SOMATÓRIO 

MODALIDADE VALOR ACAD. 1 ACAD. 2 

ORAL 40   

ESCRITA 40   

ORIENTAÇÃO 20   

TOTAL 100   

 

_________________________ 

ORIENTADOR 

__________________________                                      ____________________ 
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                 EXAMINADOR 1                                                          EXAMINADOR 2 

 

Montes Claros,             de                                de         . 

 

 

 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FIPMOC-UNIFIPMOC DE MONTES CLAROS 

CURSO DE ENFERMAGEM 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO PARA 

BANCA 

 

 

 

 

              Declaramos para os devidos fins, que recebemos dos acadêmicos  

___________________________________e _________________________________o 

Trabalho de Conclusão de Curso intitulado:___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 para avaliação. Estamos cientes da data e horário da apresentação. 

 

 

 

 

 

Montes Claros, ____ de _______________de         . 

 

 

______________________________________ 

Orientador 

 

 

______________________________________ 

Membro da Banca 
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________________________________________ 

Membro da Banca 

 

 

 

 
Termo de Autorização para publicação de trabalhos acadêmicos em 

formato eletrônico no Repositório Institucional Digital 
 

Identificação da material bibliográfico: (  ) Tese  (  ) Dissertação 
                                                               (  ) TCC/monografia graduação  

                                (  ) TCC monografia/Especialização 

NOME DO(S) AUTOR(ES):  
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Telefone: _____________________             E-mail: ___________________ 
CURSO / PROGRAMA:  __________________________________________ 
TÍTULO: 
________________________________________________________________________________________ 

 Autorizo o Centro Universitário UNIFIPMoc, através de sua Biblioteca, a disponibilizar, gratuitamente, em sua 
base de dados, sem ressarcimento dos direitos autorais, o texto integral dos TCCs/Monografia/dissertação/tese 
de minha autoria, em formato PDF, para fins de leitura e/ou impressão pela internet, a partir desta data.  
 

 Declaro, para os devidos fins de direito, que o trabalho acadêmico acima mencionado, é de minha autoria, tendo 
sido elaborado com a observância ao princípio do respeito aos direitos autorais de terceiros e em conformidade 
às normas estabelecidas no manual de normas para trabalhos Científicos. 

 

 Declaro ainda que as citações e referências foram elaboradas à luz das normas da ABNT, APA ou Vancouver. 
 

 Estou ciente, outrossim, de que o plágio ou a adoção de qualquer outro meio ilícito, na confecção de 
trabalhos acadêmicos configura fraude, possível de sanções, conforme as normas internas da UNIFIPMOC, das 
quais também declaro ter plena ciência. 

 

 Declaro, por fim, que tenho conhecimento de que o plágio constitui crime previsto no art. 184 do Código Brasileiro 
e que arcarei com todas as implicações civis, criminais e administrativas caso incorra nesta prática. 

 
Agência de fomento: (  ) CAPES (  ) CNPq  (  ) Outro (especifique se tiver) 

____________________________ 
 

                                                                                       Montes Claros, ___/___/__ 

___________________________________ 

Assinatura 

___________________________________ 

Assinatura 

___________________________________ 

Assinatura 

___________________________________ 

Assinatura 
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