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SAÚDE
Normas de elaboração e apresentação de Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC)
O TCC é atividade curricular obrigatória do Programa de Residência Integrada
Multiprofissional em Saúde (PRIMS), constituindo um dos elementos
indispensáveis para a conclusão do curso;
1ª Etapa: Delimitação do tema
O Residente definirá o tema do Projeto de Pesquisa, em conjunto com o
orientador e em conformidade com a sua área de concentração, obedecendo
às normas da ABNT e o Comitê de Ética e Pesquisa;
2ª etapa: Apresentação do Projeto e TCC final
O coordenador de área/tutor deverá indicar, convidar e confirmar os membros
da Banca, agendar e reservar a sala da apresentação;
O Residente deverá entregar cópias impressas do TCC, em espiral, aos três
membros da Banca, no prazo máximo de 10 dias antes da apresentação;
A avaliação do Projeto de TCC do Residente do primeiro ano (R1) deverá ser
realizada individualmente, mediante banca fechada ou com a participação dos
residentes do programa;
A avaliação do TCC do Residente do segundo ano (R2) será realizada
mediante defesa pública;
O Residente terá 30 minutos para apresentar o trabalho. Em seguida será
aberto para argüição;
Cada membro da banca terá o tempo de 10 min para argüição.
Todas as considerações deverão constar no TCC ou artigo analisado que será
devolvido ao residente.
O prazo de entrega do trabalho após revisão final e contribuições da banca é
de 15 dias a contar da data da defesa;
3ª Etapa: Entrega do projeto
O Projeto de TCC do R1 deverá seguir a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), conforme orientação da disciplina Metodologia Científica;

Após liberação do orientador, o projeto poderá ser encaminhado a Gerência de
Ensino e Pesquisa do HUOL. Após aprovação, deve ser submetido à
Plataforma Brasil (Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL).
Aprovado o Projeto de Pesquisa, a mudança do tema só será possível com a
elaboração de um novo projeto, e mediante o preenchimento dos seguintes
requisitos:
a) Aprovação expressa do orientador.
b) Concordância expressa de outro professor em realizar a orientação,
caso a mudança não seja aceita pelo orientador do primeiro tema.
c) Aprovação expressa da COREMU.
4ª Etapa: Produção final
O TCC do R2 deverá ser entregue no formato de artigo em conformidade com
as normas da revista a qual será submetida, o trabalho deverá conter capa e
contra capa. As normas da revista deverão ser anexadas ao trabalho.
Uma cópia do trabalho final, com as devidas correções, deverá ser entregue na
coordenação da residência, impresso e encadernado em formato à Francesa
juntamente com uma cópia em CD.
O R2 terá até o décimo quinto (15) dia do seu último mês de residência para
entregar o documento de submissão de artigo científico para revista indexada,
conforme Regimento.
A entrega do comprovante juntamente com uma cópia do artigo submetido
deverá ser realizada na coordenação do Programa.
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