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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) pode ser caracterizado como uma obra 

originada por diversos processos ligados à produção e transmissão de conhecimento 

executados no âmbito das instituições de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão, 

formalmente reconhecidas para o exercício dessas atividades, podendo apresentar diversos 

intentos, entre eles destacam-se a apresentação, demonstração, difusão, recuperação ou 

contestação do conhecimento produzido, acumulado ou transmitido. 

Ao apresentar resultados, o texto acadêmico atende à necessidade de publicidade 

relativa ao processo de conhecimento. A pesquisa realizada, a idéia concebida ou a dedução 

feita perecem se não vierem a público; por esse motivo existem diversos canais de 

publicidade adequados aos diferentes trabalhos: as defesas públicas, os periódicos, as 

comunicações e a multimídia virtual são alguns desses. 

A demonstração do conhecimento é necessidade na comunidade acadêmica, onde esse 

conhecimento é o critério de mérito e acesso tendo como objetivo difundir o conhecimento às 

esferas externas à comunidade acadêmica sendo considerada a atividade cada vez mais 

presente nas instituições de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão, e o texto 

correspondente a essa prática tem característica própria sem abandonar a maior parte dos 

critérios de cientificidade. 

A recuperação do conhecimento é outra finalidade do texto acadêmico, sendo 

frequentemente observada a perda de parcelas significativas do conhecimento por cairem no 

esquecimento das comunidades e das pessoas; a recuperação e manutenção ativa da maior 

diversidade de saberes é finalidade importante de atividades científicas objeto da produção de 

texto. 

            Quase todo conhecimento produzido é contestado, todavia, essa contestação, a qual 

não constitua conhecimento diferenciado, certamente é etapa contribuinte no processo da 

construção do saber que contesta, quer por validá-lo, quer por refutá-lo. 
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2. A ELABORAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

A finalidade do artigo científico é divulgar o conhecimento produzido pelo 

pesquisador em meio eletrônico ou impresso à comunidade científica e demais interessados. 

Assim, o conhecimento produzido torna-se comum e, ao ser consumido nos espaços 

assistenciais, de ensino e pesquisa/iniciação científica e extensão, permite o avanço na difusão 

de conhecimentos científicos. 

Os acadêmicos da FACESA deverão, como parte da integralização da matriz 

curricular de seus respectivos cursos, deverão elaborar um TCC na modalidade de um artigo 

científico como requisito obrigatório. No que se refere à orientação do TCC, tais informações 

estão contidas no Regulamento do TCC. A redação do referido artigo seguirá as normas 

abaixo descritas. 

 

2. 1 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REDAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 Redação na ortografia oficial e de forma impessoal.  

 Tamanho da folha: A4.  

 A estrutura do artigo deverá ser composta pelas seguintes seções: resumo e sua versão 

em língua inglesa (abstract); Introdução, Objetivo, Método, Resultados, Discussão e 

Conclusão. OBS: Nos estudos qualitativos e de revisão, Resultados e Discussão 

podem ser apresentados conjuntamente e o termo conclusão deve ser substituído por 

Considerações Finais.  

 O resumo e abstract deverão ser apresentados na forma estruturada (Introdução, 

Objetivo, Método, Resultados e Conclusão), com no máximo 250 palavras.  

 Limites de páginas: de 12 a 20 páginas, incluindo tabelas, gráficos, ilustrações, 

referências, apêndices e anexos.  

 Margens: 2,0cm em cada um dos lados.  

 Espaçamento entre linhas: simples no Resumo e no Abstract e 1,5 cm no corpo do 

texto.  

 Numeração das páginas: todas as páginas deverão ser numeradas, de forma sequencial, 

em algarismos arábicos, na porção superior direita da página.  

 Corpo do texto: digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12.  
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 Títulos primários (Resumo, Introdução, Objetivo, Método, Resultados, Discussão e 

Conclusão) deverão ser redigidos em negrito, caixa alta, fonte Times New Roman, 

tamanho 12. 

 Recuo do parágrafo: 1,25cm.  

 As citações dos documentos consultados devem obedecer as Normatizações de 

Vancouver. 

 

2.2 TIPOS DE ARTIGOS CIENTÍFICOS ACEITOS COMO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

 Artigos originais: apresentam os resultados obtidos em pesquisas de natureza 

empírica ou experimental original, pesquisas de metodologia qualitativa e formulações 

discursivas de efeito teorizante. Estruturalmente devem apresentar: introdução, 

objetivo, métodos, resultados, discussão e conclusão.  

 

 Artigo de revisão: revisão sistematizada e atualizada da literatura sobre um tema 

específico, podendo ser integrativa, sistemática e metanálise. Estruturalmente devem 

apresentar: introdução; objetivo; métodos; resultados e discussão; e conclusão.  

 

  Relato de Casos/ Série de Casos: descrição detalhada e análise crítica de um ou mais 

casos, típicos ou atípicos, baseado em revisão bibliográfica ampla e atual sobre o tema. 

O autor deve apresentar um problema em seus múltiplos aspectos, sua relevância. 

Estruturalmente devem apresentar: introdução, breve revisão da literatura, relato do 

caso, discussão e conclusões que podem incluir recomendações para conduta dos casos 

relatados.  
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2.3 ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

TÍTULO 

Deve ser conciso e objetivo, escrito em letras maiúsculas, com fonte Times New 

Roman, tamanho 12 e em negrito. Quando houver subtítulo, este deve vir em letras 

minúsculas e sem qualquer tipo de destaque.  

 

AUTORES  

Todos os que participaram efetivamente do trabalho deverão ser descritos logo abaixo 

do título com nome por extenso, separados por vírgula. Ao lado de cada nome, inserir 

numeração sobrescrita correspondente. Para cada autor, deverão constar as suas credenciais, 

incluindo: formação profissional, maior titulação acadêmica, filiação institucional de cada 

autor e e-Mail, conforme modelo abaixo: 

Exemplo: 

Rodrigo Marques da Silva
1
, Iel Marciano de Moraes Filho

2
 

1
 Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Professor na Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires. 

Goiás, GO, Brasil. e-Mail: rodrigomarques@senaaires.com.br  
2 

Enfermeiro. Mestre em Enfermagem. Professor na Faculdade União de Goyazes e na Universidade 

Paulista. Trindade, GO, Brasil. e-Mail: ielfilho@yahoo.com.br  

 

 

RESUMO 

Deve ser elaborado de forma estruturada, com espaçamento simples e parágrafo único, 

contendo de 150 a 250 palavras, contendo sequencialmente: Introdução, Objetivo, Materiais e 

Métodos, Resultados e Conclusão. Além disso, ao final do resumo, devem ser apresentadas  

de 3 a 5 palavras-chave extraídas dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), contido na 

página da Biblioteca Virtual em Saúde. Para indicá-los consultar “Descritores em Ciências da 

Saúde” (DeCS), elaborado pela Bireme (http://decs.bvs.br/ ). Na ausência destes junto a 

referida base de dados, deve-se constar os descritores utilizados na busca. 

Sua versão em língua inglesa (Abstract) deverá ser apresentada logo abaixo do 

resumo seguindo as mesmas normativas.  

 

 

 

mailto:rodrigomarques@senaaires.com.br
mailto:ielfilho@yahoo.com.br
http://decs.bvs.br/
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INTRODUÇÃO 

A introdução informa o que foi pesquisado e o porquê da investigação. É parte do 

artigo que prepara o leitor para entender a investigação e a justificativa de sua realização. 

Deve ser organizada de forma a despertar o interesse do leitor e fazê-lo prosseguir na leitura. 

A introdução pode ser escrita de muitas maneiras, mas dois conjuntos de informações 

devem nela ser abordados. O primeiro deve trazer informações sobre o tema e justificativa 

para a realização da pesquisa. A boa introdução convence o leitor de que a pesquisa é 

relevante, original e está assentada em bases sólidas. A parte final da introdução está 

reservada para o objetivo da pesquisa. 

 

OBJETIVO 

O objetivo indica a finalidade do trabalho, expressando claramente o que se deseja 

realizar. Correspondem aos resultados esperados com a pesquisa. Devem ser estabelecidos de 

forma realista, de acordo com os meios e métodos disponíveis e coerentes com o problema 

descrito. Na elaboração dos objetivos, os verbos devem ser colocados no infinitivo e no início 

da frase. 

 

HIPÓTESE 

Para estudos onde forem testadas associações entre variáveis, deve-se apresentar as 

hipóteses levantadas, com base na literatura científica da área em questão. Tais hipóteses 

deverão ser apresentadas logo após os objetivos. Estudos de revisão de literatura, 

investigações com caráter descritivo e estudos qualitativos dispensam a apresentação dessa 

seção.  

 

MÉTODO 

O método é um processo organizado, lógico e sistemático da pesquisa. Representa o 

caminho para se chegar ao fim da pesquisa. A introdução do artigo científico, informa de 

“que” trata a investigação e “porquê” de sua realização. A seção de materiais e métodos 

esclarece como, onde e quando a pesquisa foi realizada. O pesquisador, nesta seção, fornece 

informações necessárias e suficientes para o leitor entender a investigação, seus aspectos 

positivos e limitações. Nesta seção devem estar descritos: desenho do estudo, local de estudo, 

período de coleta de dados, população ou amostra, critérios de inclusão e exclusão, 

instrumento de coleta de dados, abordagem de pesquisa, análise de dados, e aspectos éticos. 
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Desenho do Estudo 

          No desenho explicita-se a identificação do tipo de abordagem metodológica que se 

utiliza para responder a uma determinada questão, implicando, assim, a definição de certas 

características básicas do estudo. 

 Local do estudo 

          Especifica-se nesta seção a instituição onde será realizada a coleta de dados, sendo 

recomendada uma abordagem concisa sobre a localização, data de fundação e tipos de 

atividades nela desenvolvidas. 

Período de coleta de dados 

          Discriminação do período em que será realizada a coleta de dados da pesquisa, de 

acordo com o cronograma. 

População ou Amostra 

    Descrição da população ou amostra a ser estudada (tamanho, faixa etária, sexo etc.), bem 

como dos planos para o recrutamento dos sujeitos e os procedimentos que serão seguidos para 

que os mesmos possam participar da pesquisa. 

Critérios de inclusão e exclusão  

          Explicitação das características que determinam a inclusão e a exclusão dos sujeitos da 

pesquisa. 

Instrumento de coleta de dados 

          Abordagem sobre o instrumento que será utilizado para a realização da coleta de dados. 

Deve-se anexar cópia(s) do(s) instrumento(s) que será(ão) utilizado(s) para a coleta de dados 

(questionários, roteiro de entrevistas, formulários e outros). 

 

Abordagem de pesquisa  

         Explicitam-se nesta seção os procedimentos que serão realizados para a captação dos 

dados para a pesquisa junto aos sujeitos ou à literatura, em caso de revisão. É fundamental 

que a aplicação de instrumentos de coleta de dados ou outros procedimentos que envolvam as 
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relações do pesquisador com os sujeitos da pesquisa não ocorram antes da submissão do 

protocolo ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FACESA. 

Análise de dados 

         Aqui são descritos os métodos utilizados para a realização de análise dos dados 

coletados, explicita-se os métodos estatísticos e demais procedimentos utilizados. 

Aspectos éticos 

        A seção de aspectos éticos comporta uma análise crítica de quaisquer riscos ou prejuízos 

para os sujeitos da pesquisa (possibilidade e gravidade), e compromisso em cumprir as 

exigências da Resolução CNS/MS nº 466/12 e outras normas e resoluções da 

CONEP/CNS/MS. Os autores se comprometem a cumprir as exigências da Resolução 

466/2012 e outras normas e resoluções da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

Anteriormente ao início da pesquisa, o projeto de pesquisa será submetido ao CEP da 

FACESA para sua aprovação.  Sem a aprovação a pesquisa não poderá ser realizada, 

respeitando, assim, os aspectos éticos, conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Ética em Pesquisa. 

A pesquisa será realizada sem a coleta dos nomes dos participantes, nem serão 

utilizados fotos ou outros dispositivos que possam identificar cada indivíduo, mantendo suas 

identidades preservadas, permitindo a coleta de dados por meio de instrumento adequado, 

sobre o aspecto investigado. Desta forma, não há de maneira alguma, prejuízo para o 

participante da pesquisa, nem violação das normas e regulamentações da CONEP/MS. 

Em casos onde o risco ao participante não exista, a inexistências deste deverá ser 

declarada no artigo. 

 

Termos exigidos pela Plataforma Brasil:  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Requerimento de liberação 

do TCLE, no caso de não envolver diretamente seres humanos- ver modelo no site do 

CEP - http://www.senaaires.com.br/facesa/cep.html, Termo de Concordância, Termo de 

Responsabilidade do Orientador e Carta de Encaminhamento ao CEP – Apêndices A, B, C, 

D, respectivamente. 
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RESULTADOS 

Devem ser apresentados em uma sequência lógica de texto, tabelas e ilustrações, sem 

repetição do conteúdo. Sugere-se a colocação de materiais suplementares em apêndice, para 

que o fluxo de leitura não seja interrompido. 

 

DISCUSSÃO 

Sintetiza as informações disponibilizadas na revisão de literatura. Compara os dados 

evitando inferências não baseadas nos parâmetros definidos pelos autores dos trabalhos 

originais. Em caso de um artigo de Revisão de Literatura, deve trazer os tópicos resultados e 

discussão conjuntamente.  

 

CONCLUSÕES/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalizada a pesquisa, aqui se salienta o fechamento do objetivo(s) proposto(s). 

Demarca-se a contribuição científica deixada e focaliza-se se os resultados da pesquisa foram 

positivos ou negativos (Limitações do estudo). Caso haja necessidade é preciso ter o cuidado 

de que não apareça elemento novo que não tenha sido tratado no texto do desenvolvimento da 

pesquisa. Em estudos quantitativos, deve-se usar o temo conclusão e, naquelas de caráter 

qualitativo ou estudo de revisão, deve constar o termo considerações finais.  

 

REFERÊNCIAS 

Todos os autores citados no texto devem fazer parte das referências, de forma 

sequencial e obedecendo à ordem de menção do manuscrito. De um modo geral, evite usar 

resumos e abstracts como citação. Para a elaboração do seu artigo, o uso de manuscritos 

aceitos e não publicados deve atender a dois critérios: a obtenção de permissão, por escrito, 

dos autores e a confirmação de que o trabalho foi aceito para publicação. É de 

responsabilidade dos autores do artigo a conferência de todas as referências citadas nas 

respectivas bases de dados.  

As referências devem ser citadas na ordem que aparecem no texto, numeradas em 

ordem crescente e normatizadas de acordo com o 

estilo Vancouver (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html ). 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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3. NORMAS DE CITAÇÃO E REFERÊNCIAS NO ESTILO 

VANCOUVER 

 

3. 1 CITAÇÕES  

Nas normas de Vancouver, a citação da fonte deve ser indicada por numeração entre 

parênteses. O nome do autor é opcional, porém quando utilizado, sempre deve ser seguido 

pela numeração. Os autores do trabalho devem padronizar uma única forma de citação ao 

longo do texto.  

 

Exemplos:  

Superfícies inanimadas contaminadas têm sido associadas ao aumento das infecções 

hospitalares
(2)

.  

Ou 

Segundo Connell
(2)

, superfícies inanimadas contaminadas têm sido associadas ao aumento das 

infecções hospitalares.  

 

Caso se opte pela inserção de nomes no texto, a citação varia segundo o número de 

autores do trabalho. Se forem até dois, todos devem ser citados e seguidos da numeração 

correspondente entre parênteses. Quando o trabalho possuir mais de dois autores, o primeiro 

deve ser citado e seguido da expressão latina et al., bem como da numeração entre parênteses.  

 

Exemplos:  

Dois autores:  

De acordo com Oliveira e Paiva (26), seu fruto é rico em óleo com propriedades apreciáveis.  

 

Mais de dois autores:  

Carvalho et al. (9) observaram a inibição do edema desencadeado por carragenina, do 

desenvolvimento de tecido granulomatoso e da migração de neutrófilos na cavidade 

peritoneal de ratos. 
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3.2 REFERÊNCIAS 

3.2.1 Normas para construção de referências 

A composição das referências deve se basear nas orientações anteriores e em função 

do tipo de documento. De um modo geral, os elementos que compõe as referências devem ser 

formatados como apresentado a seguir. 

 

Autoria  

O sobrenome (por extenso e com a primeira letra em caixa alta) deve ser seguido pelas 

iniciais do(s) prenome(s). Exemplo: Moura SJ. 

Em trabalhos com até seis autores, todos devem ser referenciados e separados por 

vírgulas. Exemplo: Moura SJ, Martins RO, Rodrigues L. 

Caso sejam mais de seis autores, os seis primeiros devem ser referenciados e seguidos 

por vírgula e pela expressão latina et al. Exemplo: Moura SJ, Martins RO, Rodrigues L, Lima 

E, Alves JE, Goes MR et al.  

 

Título  

Localizado após a autoria. Deve ser escrito sem destaque (como itálico ou negrito), 

em caixa alta (apenas a primeira letra da primeira palavra) e baixa. 

Quando houver subtítulo, sua separação do título se dará pela colocação de dois 

pontos, sem qualquer tipo de destaque.  

Exemplo: Diagnóstico em enfermagem pediátrica: desafios e técnicas.  

 

Nome do periódico  

Inseridos logo após o título do trabalho, os títulos dos periódicos devem ser seguir a 

abreviação de “List of Journals Indexed in Index Medicus” (http://www.nlm.nih.gov/ ). Em 

caso de periódicos nacionais e latino-americanos, deve-se consultar o portal 

 http://portal.revistas.bvs.br .  

 

Edição  

Indica-se a edição a partir da segunda, com algarismos arábicos seguidos de ed. ou o 

correspondente na língua do trabalho citado. Exemplos: 2ª ed., 2nd ed.  

 

http://www.nlm.nih.gov/
http://portal.revistas.bvs.br/
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Local de publicação  

Corresponde à cidade de publicação no idioma do documento citado. Exemplos: São 

Paulo (língua portuguesa), Genève (francês) e Madrid (espanhol). 

Deve ser apresentada logo após a cidade de publicação, sendo separada desta por dois 

pontos. Exemplos: St Louis: Mosby Year Book, Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda.  

 

Ano de publicação  

O ano de publicação deve ser indicado por algarismos arábicos, após a editora e 

separado desta por ponto e vírgula. Exemplo: Mosby Year Book; 2010 

 

Volume  

Para livros que possuem mais de um volume: apresentar o exemplar utilizado após a 

abreviatura v. Exemplo: v.2 

Para periódicos: separar o volume correspondente do ano de publicação por ponto e 

vírgula. Exemplo: 2010;3.  

 

Fascículo  

Indicar entre parênteses após o volume. Exemplo: 3(1)  

 

Paginação  

De conteúdo disponibilizado em livro integralmente: informar o total de páginas do 

documento. Exemplo: 379p.  

De capítulos de livros: indicar a página inicial e final, suprimindo as dezenas e centenas 

idênticas. Exemplos: p.45-79, p.262-89 (equivalente a 262-289).  

De artigos: inserir após o fascículo, separado por dois pontos. Exemplo: 131-6 (equivalente a 

131-136). 

 

3.2.2 Exemplos de referências 

Artigos 

Artigos de periódicos até seis autores: todos deverão ser mencionados 
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Okamoto Y, Okano K, Izuishi K, Usuki H, Wakabayashi H, Suzuki Y. Attenuation of the 

systemic inflammatory response and infectious complications after gastrectomy with 

preoperative oral arginine and ω-3 fatty acids supplemented immunonutrition. World J Surg. 

2009; 33(9):1815- 1821. 

Artigo com mais de seis autores: incluir os seis primeiros autores seguidos de et al 

Laviano A, Inui A, Marks DL, Meguid MM, Pichard C, Fanelli FR, et al. Neural control of 

the anorexia-cachexia syndrome. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2008; 295(5):1000-1008. 

Artigos publicados em periódicos eletrônicos 

Silva GWS, Sem RCF, Santos OG, Sobreira MVS, Miranda FAN. O dito e o feito: o 

enfermeiro e o saber/fazer saúde para travestis[Internet]. Rev enferm UFPE on line. 2017; 

8(10):3347-57 [citado 2017 Jan. 11]. Disponível em: 

<http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/6258/pdf_6248 

Artigo sem autoria  

Título do artigo. Título abreviado do periódico. Ano de publicação; volume (fascículo): 

página inicial-página final. Exemplo: Análise da qualidade microbiológica de seis marcas 

comerciais de água potável. Investigação.  

2004;6(2):37-60.  

 

Artigo no prelo  

Autoria (sobrenome por extenso com a primeira letra em caixa alta e iniciais dos prenomes). 

Título do artigo. Título abreviado do periódico. No prelo e ano de publicação. Exemplo: 

Fernandes DT, Simões LO, Neves C. Nova metodologia para avaliação da dor. Acta Biol. No 

prelo 2011.  

 

Artigo sem indicação do volume  

Autoria (sobrenome por extenso com a primeira letra em caixa alta e iniciais dos prenomes). 

Título do artigo. Título abreviado do periódico. Ano de publicação;(fascículo):página inicial-

página final. Exemplo: Moreira V. Diagnóstico fisioterápico das desordens tempo 

romandibulares. Investigação. 2010;(4):37-8.  

 

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/6258/pdf_6248
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Artigo com volume com suplemento  

Autoria (sobrenome por extenso com a primeira letra em caixa alta e iniciais dos prenomes). 

Título do artigo. Título abreviado do periódico. Ano de publicação; volume(número do 

periódico Supl número do suplemento):página inicial-página final. Exemplo: Martins M, 

Silva FEL. Acesso e utilização de serviços de saúde mental. Investigação. 2008; (2 Supl 

1):58-9.  

 

Bases de dados online 

SCOPUS [base de dados na Internet]. Rio de Janeiro: Elsevier; 2004. [citado 15 jun 2010]. 

Disponível em: http://www.scopus.com/home.url.  

 

 

Cd-Rom/DVD/Vídeo 

Deturk WE, Cahalin LP. Fisioterapia cardiorrespiratória baseada em evidências [CD-ROM]. 

São Paulo: ArtMed; 2007.  

 

Documentos em Formato eletrônico 

Brasil, Ministério do Planejamento. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasília: Ministério do Planejamento; 2007. Disponível 

em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 01 jun 2012. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de 

Vigilância em Saúde Ambiental. Portaria MS n.º 518/2004. Brasília 2005; 28p.  

 

Dissertação e tese 

Fortes RC. Efeitos metabólicos da suplementação dietética com Agaricus sylvaticus em 

pacientes com câncer colorretal em fase pós-operatória. Brasília. Tese [Doutorado em 

Nutrição Humana] - Universidade de Brasília; 2011. 
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Editorial 

Nasser M, Fedorowicz Z. Grading the quality of evidence and strength of recommendations: 

the GRADE approach to improving dental Clinical Guidelines [editorial]. J Appl Oral Sci. 

2011; 19(1): 0-0.  

 

 

Homepage/Website 

Sociedade Brasileira de Cardiologia [homepage na Internet]. Prevenção [acesso em 7fev 

2010]. Disponível em: http:/ http://www.cardiol.br.  

 

Livros 

Livro publicado no todo 

Manhan LK, Escott-Stump S. Krause - Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 12ª ed. São Paulo: 

Elsevier; 2010. 

Capítulo de livro 

 Luna Filho B, Ybarra LF. Estudo transversal. In: Luna Filho B. A ciência e a arte de ler 

artigos médicos. São Paulo: Atheneu; 2010. p.57-66. 

Livro com Autor corporativo 

World Health Organization. World Health Day 2007: International Health Security. Geneva; 

WHO; 2007. 

Relatórios técnicos ou científicos 

World Heath Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases.Report. 

Geneva; 2003. (WHO - TechnicalReport Series, 916).  

 

Resenha 

Santos I, organizadora. Enfermagem fundamental: realidade, questões, soluções. São Paulo: 

Atheneu; 2001. [Resenha de: Neves EP. RevEnferm UERJ. 2001;9(2):179-85].  
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Trabalhos apresentados em anais de eventos 

Avanço LD, Viotto IAT. Discutindo as epistemologias na educação física e o método 

histórico-social na educação física escolar. In: Anais do III Congresso Norte Paranaense de 

Educação Física Escolar; 03-06 jul 2007; Londrina, BR. Londrina: Universidade Estadual de 

Londrina; 2007. p.175-6.  

 

Trabalhos apresentados em eventos e publicados em Periódicos 

Autoria (sobrenome por extenso com a primeira letra em caixa alta e iniciais dos prenomes). 

Título do trabalho. Título do periódico abreviado. Ano de publicação;volume(suppl):página 

inicial-final. Exemplo: Protocolo de pesquisa: avaliação quantitativa e qualitativa do TRA em 

bebês. J Appl Oral Sci.2006;14(supl):20-24.  

 

4. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES NO ESTILO 

VANCOUVER 

 

4.1 Figuras 

As figuras devem estar sempre centralizadas na página e acompanhadas de Fonte e explicação 

da figura. Na figura, o título deve ser apresentado acima da mesma.  Obs.: Os dizeres que a 

acompanham nunca podem ultrapassar o seu tamanho. Devem ser configuradas em espaço 1,5 

e numeradas consecutivamente, na ordem de sua primeira citação no texto. 

 

Figura 1 – Flora Brasileira. Rosa (pertence à família Rosácea).   Fonte: Lorenzi, 2010, p. 112. 
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4.2 Gráficos  

Os gráficos apresentam as mais variadas formas: colunas, barras, círculos, figuras e 

curvas. Dentre os gráficos têm mais ampla utilização, as curvas aritméticas e as colunas. Para 

esse tipo de ilustração, o título deve ser apresentado acima do gráfico. Devem ser 

configurados em espaço 1,5 e numerados consecutivamente, na ordem de sua primeira citação 

no texto. 

 

4.3 Quadros  

Contém todos os dados da coleta feita, através de questionários, entrevistas, 

formulários ou na literatura. Na formatação apresenta colunas, é fechado nas laterais. Os 

dados são todos expostos e podem ser comparados para se chegar aos resultados da pesquisa. 

Pode ser apresentado de forma numérica ou redação textual. O título deve ser descrito acima 

do respectivo quadro e devem ser configurados em espaço 1,5 e numerados 

consecutivamente, na ordem de sua primeira citação no texto. 

 

4.4 Tabelas  

As tabelas nos apresentam os resultados da pesquisa. São abertas nas laterais e 

devem ser citadas no corpo do texto. O título deve ser conciso e refletir objetivamente seu 

conteúdo, sendo descrito acima da respectiva tabela. As tabelas devem ser configuradas em 

espaço 1,5 e numeradas consecutivamente, na ordem de sua primeira citação no texto. 

Em sua formatação, não é permitido o uso de linhas internas (horizontais ou verticais).  

Cada coluna da tabela deve conter um pequeno título, deixando as explicações de todas as 

abreviaturas que não são padrão para as notas de rodapé. Para isso, utilize os seguintes 

símbolos, na sequência: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡.  

Se a tabela apresentar resultados, a análise estatística deve ser inserida para 

demonstrar as diferenças entre os grupos, bem como os desvios-padrão e erros-padrão da 

média (quando houver necessidade). Devem ser consecutivamente numeradas (algarismos 

arábicos) na ordem em que forem inseridas no texto.  

 

4.5 Unidades de medida  

Medidas de comprimento, peso, altura e volume devem ser apresentadas em unidades 

métricas (metros, quilos ou litros) ou em seus múltiplos decimais. 
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Temperaturas devem estar em graus Celsius (C°) e pressão sanguínea em milímetros 

de mercúrio (mmHg). Concentrações de drogas devem ser reportadas em unidades de massa 

ou de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI).  

 

4.6 Abreviaturas e símbolos  

Apenas abreviaturas padrão devem ser utilizadas, para não confundir o leitor. 

Na primeira vez em que o termo a ser abreviado for citado, deve-se descrevê-lo por 

extenso seguido da abreviatura entre parênteses. Não utilizar desta forma exceto quando a 

abreviatura for uma unidade de medida padrão. Evitar abreviaturas no título do manuscrito. 

Ex: Meio de cultura Brain Heart Infusion (BHI).  
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APÊNDICES 

APÊNDICE  A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

(De acordo com as normas da Resolução CNS nº466, do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde, de 10/10/96) 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa (Título da pesquisa). Você foi 

selecionado (método de seleção) e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento 

você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição (detalhar se achar pertinente)  

Os objetivos deste estudo são (relacionar os objetivos da pesquisa). 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em (informar a participação dos sujeitos na 

pesquisa). 

Os riscos relacionados com sua participação são (informar os riscos da pesquisa). 

Os benefícios relacionados com a sua participação são (informar os benefícios da pesquisa). 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 

sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação (informar, de acordo com o método utilizado na pesquisa, como o pesquisador 

protegerá e assegurará a privacidade). 

Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com o senhor(a), 

podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento 

com o pesquisador(res) (Nome ou Nomes) no endereço (citar endereço) ou no telefone (citar 

telefone). 

_____________________________________ 

Pesquisador(res) Responsável(eis) 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar.  

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires. 

Valparaíso de Goiás , _____ de ______ de 20___. 

 

_________________________________________ 

Participante da pesquisa 

_________________________________________ 

Pai / Mãe ou Responsável Legal (Caso o sujeito seja menor de idade) 
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                       APÊNDICE B – TERMO DE CONCORDÂNCIA 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 

(Modelo) 

Declaramos, para os devidos fins, que concordamos em disponibilizar o(s) setor(es) 

_______________________________________ desta Instituição, para o desenvolvimento 

das atividades referentes ao Projeto de Pesquisa, 

intitulado:___________________________________________________________________

________________________________________________________, do pesquisador 

_____________________________________________sob a responsabilidade do Professor 

____________________________________ do curso de ______________, da FACESA, 

pelo período de execução previsto no referido Projeto. 

Valparaíso de Goiás, ____ de ______ de ______ 

_________________________________________ 

Nome, por extenso, do responsável pelo setor 

__________________________________________ 

Cargo e/ou função que exerce na instituição 

__________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 

 

______________________ 

CPF 

_________________________ 

e-Mail 
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APÊNDICE  C– TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR  

 

 Eu, ______________________________________, pesquisadora responsável pelo 

Projeto ____________________________________________________________________, 

com o objetivo de ____________________________________________________________, 

declaro estar ciente e que cumprirei os termos da Resolução 446/12 do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde e declaro: (a) assumir o compromisso de zelar pela privacidade 

e sigilo das informações; (b) tornar os resultados desta pesquisa públicos sejam eles 

favoráveis ou não; e, (c) comunicar o CEP sobre qualquer alteração no projeto de pesquisa, 

nos relatórios anuais ou através de comunicação protocolada, que me forem solicitadas. 

    

Valparaíso de Goiás, _____de__________ de ________              

 

 

___________________________________________ 

Assinatura  



 
 

25 
 

 

APÊNDICE D – CARTA DE ENCAMINHAMENTO AO CEP  

Valparaíso de Goiás, __ de ______ de 20__. 

 

À Coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa  

 

 

Sr. Coordenador, 

 

 

 Encaminho uma cópia dos currículos e do projeto de pesquisa intitulado 

“__________________________________________” para análise por este Comitê de Ética. 

 Declaro que este projeto de pesquisa será realizado como Trabalho de 

Conclusão de Curso pelo (a) aluno (a) _____________________________________ do 

Curso de ___________________. 

 No aguardo de manifestações, coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

 Atenciosamente, 

 

________________________________ 

(Assinatura do pesquisador responsável) 

 

 


