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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente manual tem por finalidade normatizar o processo de desenvolvimento 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC, da graduação em Medicina da Faculdade de 

Medicina de Itajubá.  

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é uma atividade obrigatória, de acordo com o Projeto 

Pedagógico do Curso de Medicina da FMIT, tem como objetivo geral propiciar aos discentes a 

produção de conhecimento científico em Medicina, através de um trabalho de pesquisa 

original, relato de caso, revisão sistemática (com ou sem metanálise) ou protocolo de ensaio 

clínico, normatizado metodologicamente e embasado em princípios científicos.  

Adverte-se que a consulta a este Manual não dispensa as orientações dos(as) 

professores(as) ou orientadores(as), por não tratar as questões metodológicas da confecção 

de um trabalho científico. Ainda, no que tange as pesquisas envolvendo quaisquer tipos de 

seres vivos, para estudos experimentais, ou outros. Registra-se aqui, que os projetos devem 

obrigatoriamente ser encaminhados ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), via acesso à 

Plataforma Brasil ou pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da FMIT para avaliação 

dos critérios éticos. A não aprovação ética impedirá o desenvolvimento da pesquisa e 

consequentemente a apresentação do TCC. 

O manual é um instrumento orientador, e deve ser utilizado junto aos demais 

instrumentos e orientações metodológicas designadas em sala de aula e pelos(as) 

professores(as) e/ou orientadores(as). Ademais, a consulta direta às normas da ABNT é 

recomendada sempre que necessário. 

As orientações aqui apresentadas são baseadas na norma da ABNT para apresentação 

de artigos técnicos e/ou científicos impressos: a NBR 6022: 2018 e a norma VANCOUVER para 

os cursos da área da saúde em relação a citações e referências.   

Além das normas descritas no Manual, o autor ao preparar um artigo científico, deverá 

consultar o regulamento sobre TCC da FMIT disponível em: 

https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc, clicando em: Regulamento do TCC. 

 

 

 

Sumário 

https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/assets.fmit.edu.br/arquivos/repositorio-tcc/regulamento-tcc2020.pdf
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Quadro 1. Classificação de artigos científicos 

 

2. O QUE É UM ARTIGO CIENTÍFICO?   
  

Segundo a ABNT (NBR 6022), o artigo científico pode ser definido como a parte de uma 

publicação que apresenta métodos, técnicas, processos e resultados em diversas áreas de 

conhecimento, sendo de autoria declarada. 

 

2.1. Tipos de Artigos  
  

Os artigos científicos podem ser elaborados a partir de relato de uma pesquisa 

científica (artigo original), de um relato de uma experiência (relato de caso) ou a revisão de 

um determinado tema (revisão de literatura). 

 

  

     
    Fonte: http://periodicos.pucminas.br, 2018. 

 

3. PROTOCOLO DE ENSAIO CLÍNICO 
 

Cada ensaio clínico deve ser baseado em um protocolo - um documento que detalha a 

justificativa do estudo, métodos propostos, organização e considerações éticas.  

Os investigadores do ensaio e a equipe usam protocolos para documentar os planos 

de condução do estudo em todos os estágios desde o recrutamento dos participantes à 

disseminação dos resultados. (CHAN, A., 2013). 

 

Artigos Científicos podem ser classificados como: 
 

 

Originais 

 

Apresentam ideias novas 

e opiniões acerca de 

questões atuais. 

 

 

 

Relatos de caso 

 

Apresentam um estudo 

onde os dados são 

coletados, desenvolvidos 

e faz-se avaliação dos 

resultados. 

 

 

Revisão 

 

Reúne principais ideias e fatos 

de um determinado assunto 

(ATUAL) e estabelece relações 

sobre eles. 

Sumário 
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4. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): curso de medicina da FMIT 
 

A Faculdade de Medicina de Itajubá instituiu o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

como uma atividade obrigatória, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

da FMIt, onde deverá ser elaborado a partir dos seguintes estilos textuais: Artigo Original, 

Relato de Caso, Revisão Sistemática ou Protocolos de Ensaios Clínicos. 

a) Artigo Original    

O artigo original apresenta dados originais, ou seja, dados obtidos ou agrupados 

através de uma pesquisa inédita. É desenvolvido através de estudos experimentais, 

observacionais, ou estudos filosóficos discursivos.  

Em sua estrutura o autor deverá descrever a hipótese e a finalidade do estudo, 

detalhar seus métodos de pesquisa, relatar os resultados, os interpretar e discutir possíveis 

implicações dos mesmos e por fim expor sua conclusão. 

 

b) Relato de Caso  

O relato de caso apresenta dados de observações clínicas e/ou de experiências 

inovadoras e originais, acompanhados de análise, discussão e conclusão.  

Características importantes sobre sinais, sintomas e procedimentos terapêuticos 

utilizados devem ser abordados nesse tipo de artigo.  

 

c) Revisão Sistemática 

A revisão sistemática da literatura é um estudo que tem como objetivo reunir 

materiais semelhantes de vários autores e realizar uma análise estatística. Ela é considerada 

uma pesquisa secundária, porque utiliza estudos primários para fazer a análise. 

 

d) Protocolo de Ensaio Clínico 

Documento com o objetivo de orientar decisões e critérios relacionados ao diagnóstico, 

gerenciamento e tratamento em áreas específicas da saúde. A escrita adequada do protocolo 

de pesquisa é o primeiro passo para o sucesso do desenvolvimento de um Ensaio Clínico. Dada 

a importância dos protocolos de ensaio, um grupo internacional de partes interessadas lançou 

a Iniciativa SPIRIT (Itens do Protocolo Padrão: Recomendações para Ensaios Intervencionistas) 

em 2007 com o objetivo principal de melhorar o conteúdo dos protocolos de ensaio.  

Sumário 
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5. ELABORAÇÃO DE UM PROTOCOLO CLÍNICO 
 

As recomendações do SPIRIT destinam-se a ser um guia para quem está preparando o 

protocolo completo para um ensaio clínico. 

Para a elaboração de um Protocolo Clínico deve-se consultar: Declaração SPIRIT 2013, 

que consiste em uma lista de verificação com 33 itens recomendados para abordar em um 

protocolo de ensaio clínico e documentos relacionados, de acordo com (Tabela 1), mais um 

diagrama (Figura 1); e este documento de Explicação e Elaboração (E&E) que o acompanha.  

Informações e recursos adicionais também estão disponíveis no site da SPIRIT 

https://www.spirit-statement.org. 
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Tabela 1 - SPIRIT 2013 

https://nreeducacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aissa_conceicao_fmit_edu_br/EUbhGGmqzvdEjDkjl6X8Jm0Btikz7AFxkKpfNV-VHIJsiQ?e=l1CNnb
https://nreeducacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aissa_conceicao_fmit_edu_br/EXkAYnXR2FNMhKpFTY-z-y4BfAo5EAImmLcsCLREQ6hC1Q?e=cKAIXE
https://www.spirit-statement.org/
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6. ELABORAÇÃO DE UM ARTIGO CIENTÍFICO  
 

O Artigo Científico apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e 

resultados sucintos de uma pesquisa realizada de acordo com o método científico. 

Para a elaboração de artigos científicos de defesa de conclusão de curso na Faculdade 

de Medicina de Itajubá, ficam determinadas, obrigatoriamente, as normas estabelecidas por 

este manual, conforme as instruções a seguir.  

 

Figura 1 - Example template for the schedule of enrolment, interventions, and assessments (recommended 
content can be displayed using other schematic formats). This template is copyrighted by the SPIRIT Group and 
is reproduced by BMJ with their permission.  

 

Sumário 
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Quadro 2. Estrutura de um trabalho científico 

6.1. Estrutura  
 

A estrutura de um artigo é constituída de elementos pré-textuais, textuais e pós-

textuais. (ABNT: 6022, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para o curso 

de medicina da FMIT, o mesmo tem como objetivo geral propiciar aos discentes a produção 

de conhecimento científico em medicina, através de um trabalho de pesquisa original, relato 

de caso, normatizado metodologicamente e embasado em princípios científicos.  

O trabalho de pesquisa original ou relato de caso, devem ser compostos pelas 

seguintes partes:  

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 

 

RELATO DE CASO 

 

 Introdução 

 Métodos 

 Resultados 

 Discussão 

 Conclusão 

 

 

 Introdução 

 Descrição do caso 

 Discussão 

 Conclusão 

 

 
            Fonte: http://rcs.hcitajuba.org.br 

- Introdução 
- Desenvolvimento 
- Conclusão  
 

Elementos 

textuais 

Elementos 

pré-textuais 

- Título em português  
- Título em inglês 
- Autor 
- Resumo em português 
- Resumo em inglês 
- Palavras-chave  
 

Elementos 

pós-textuais 

- Referências 
- Glossário (opcional) 
- Apêndice (opcional) 
- Anexo (opcional) 
- Agradecimentos (opcional) 

Sumário 
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6.1.1. Introdução  
 

A introdução expõe o que foi pesquisado e o porquê da investigação. Trata-se do 

elemento explicativo do autor para o leitor. Os objetivos e as justificativas são apresentadas, 

deve-se, ainda, destacar a metodologia utilizada no trabalho. Necessita ser organizada com o 

propósito de despertar o interesse do leitor e fazê-lo prosseguir na leitura.  

 

6.1.2. Métodos  

É a descrição clara e precisa como o estudo foi executado. Representa o caminho para 

se chegar a um fim.  

Método compreende o material e os procedimentos adotados na pesquisa de modo a 

poder responder à questão central da investigação. Devem ser revelados com a maior clareza 

possível de forma que os outros autores possam contextualizar e aplicar em suas pesquisas. 

 

6.1.3. Resultados  

É a descrição, explicação dos resultados, ou seja, mostrar o que foi encontrado na 

pesquisa. São os dados originais obtidos e sintetizados pelo autor, com o intuito de fornecer 

resposta à questão que motivou a investigação. Deve conter ilustrações e tabelas necessárias 

ao entendimento da pesquisa.  

 

6.1.4. Discussão  

Em resultados, descrição anterior, o autor apresenta os principais achados da sua 

pesquisa. Depois, na discussão, tenta dar sentido ao que encontrou. A parte principal da 

discussão é a interpretação dos resultados obtidos e a sua relação com o conhecimento 

existente. Na discussão o autor utiliza o referencial teórico, a fim de argumentar e sustentar 

o que foi encontrado. 

6.1.5. Descrição do Caso 

Faça uma descrição detalhada do caso seguindo a ordem cronológica dos 

acontecimentos. Remove dados supérfluos, como data de exames e dados não confirmados. 

Adicione detalhes suficientes para que o leitor possa formular uma interpretação 

adequada. Ao fim, o leitor deve saber: 

 Sintomas/quadro clínico do paciente; 

 Histórico de doenças ou condições de saúde; 

Sumário 
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 Exames e diagnósticos realizados; 

 Medicações, procedimentos cirúrgicos ou ambulatoriais e demais recursos 

utilizados durante o tratamento; 

 Situação final do sujeito.  

 

6.1.6. Conclusão  
 

Deve conter a resposta da pesquisa realizada, de modo sintético, com descobertas 

fundamentadas nos objetivos que foram apresentados. O autor pode expor seu ponto de vista 

pessoal com base nos resultados que avaliou e interpretou e, poderá também incluir 

recomendações ou sugestões para outras pesquisas na área.   

 

6.1.7. Referências  
 

Referência é o conjunto de elementos descritivos, que permite sua identificação no 

todo ou em parte, de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de suporte. 

As publicações devem ter sido mencionadas no texto do trabalho e necessitam 

obedecer às normas de acordo ao estilo Vancouver.  

 

6.1.8. Glossário (opcional)  
 

Relação da terminologia técnica e de palavras estrangeiras adotadas no artigo, 

seguidas da respectiva definição ou tradução. Deve ser elaborado em ordem alfabética. 

 

6.1.9. Apêndice (opcional) 

Texto ou documento complementar e/ou comprobatório, elaborado pelo autor. 

 

6.1.10. Anexos (opcional) 

Documento não elaborado pelo autor, serve de comprovação, ilustração. 

 

7. DIRETRIZES PARA AUTORES 

Os TCCs deverão ser elaborados de acordo com as orientações apresentadas neste 

manual, após a apresentação e aprovação da banca examinadora, é imprescindível que sejam 

entregues na data estabelecida, em formato PDF por meio de protocolo próprio disponível 

em: https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc. 

Sumário 
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Quadro 3. Composição (Artigo Original) 

7.1. Artigos Originais 
 

Composto por no máximo, 3.000 palavras de texto (excluindo: folha de rosto, 

resumo, abstract, tabelas, figuras e lista de referências) e 40 referências. O número de tabelas 

mais figuras não pode exceder oito. 

Deverá conter as seguintes partes:  

    

 

TIPO PARTES NORMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capa 
 

 
 De acordo com a Figura 3  

 
 

Folha de rosto 

 

 De acordo com a Figura 4  
 

 
Título 
 

 

 Em Português (no máximo 200 caracteres com espaços) 
 Em Inglês (no máximo 200 caracteres com espaços) Figura 3 

 

 
Resumo 

 

 Estruturado com os subtítulos: 
Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusão 
(no máximo 250 palavras) Figura 5 
 

 
Palavras chaves 
 

 

 Contendo entre 3 - 6 palavras-chave  
(obrigatoriamente pertencentes ao DeCS BIREME) 
 

 
Abstract 

 

 Estruturado com os subtítulos:  
Introduction, Aims, Methods, Results e Conclusion 
(no máximo 250 palavras) Figura 6 
 

 
Keywords 
 

 

 Contendo entre 3 - 6 keywords  
   (obrigatoriamente pertencentes ao  MeSH NLM) 
 

 

Texto 
 

 Dividido nas seções:  
Introdução, Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão Figura 8 

 
 
Agradecimentos 
 

 

 Se aplicável 
 

 

Referências 
 

 

 De acordo ao estilo Vancouver Figura 9 
 

 
 
 

A 

R 

T 

I 

G 

O 

 

O 

R 

I 

G 

I 

N 

A 

L 

Sumário 

Fonte: http://rcs.hcitajuba.org.br 

http://decs.bvs.br/
https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand
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7.2. Relato de Caso 
 

Composto por no máximo, 1.500 palavras de texto e 25 referências. O número de 

tabelas mais figuras não pode exceder oito. 

Deverá conter as seguintes partes:  

 

 
TIPO PARTES NORMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capa 
 

 
 De acordo com a Figura 3  

 
 

Folha de rosto 
 

 

 De acordo com a Figura 4  
 

 

Título 
 

 

 Em Português (no máximo 200 caracteres com espaços) 
 Em Inglês (no máximo 200 caracteres com espaços) Figura 3 
 

 

Resumo 
 

 Não estruturado Figura 7 
(no máximo 150 palavras) 

 
 

Palavras chaves 
 

 

 Contendo entre 3 - 6 palavras-chave  
   (obrigatoriamente pertencentes ao DeCS BIREME) 
 

 

Abstract 
 

 

 Não estruturado Figura 7 
    (no máximo de 150 palavras) 
 

 

Keywords 
 

  
 Contendo entre 3 - 6 keywords  
   (obrigatoriamente pertencentes ao  MeSH NLM) 
 

 

Texto 
 

 

 Dividido nas seções:  
Introdução, Descrição do caso, Discussão e Conclusão Figura 8 
 

 

Agradecimentos 
 

 

 Se aplicável 
 

 

Referências 
 

 
 De acordo ao estilo Vancouver Figura 9 

 

8. FORMATAÇÃO GERAL DO ARTIGO 

 

 

 

R 

E 

L 

A 

T 

O 

 

D 

E 

 

C 

A 

S 

O 

Quadro 4. Composição (Relato de Caso) 

Sumário 

Fonte: http://rcs.hcitajuba.org.br 

http://decs.bvs.br/
https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand
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8. FORMATAÇÃO GERAL DO ARTIGO 
 

O TCC deverá ser redigido conforme exposto abaixo. 

 

                           

 

Papel A-4 (29,7 x 21,0 cm) 

Margem Superior e Inferior (2,5 cm) 

Direita e Esquerda (2,5 cm) 

Editor de texto Microsoft Office, Word, versão 2003 em diante. 

Fonte Arial, tamanho 12 (incluindo títulos, resumo, abstract, citações e 
referências). 

Espaçamento 
entre linhas 

Espaçamento de 1,5 cm para todo corpo do texto e de 1,0 cm (simples) para 

Referências Bibliográficas. 

Parágrafos 
 

Alinhamento justificado; 

Recuo do início do parágrafo 1,25 com. 

  

Itálico Utilizado apenas para palavras em língua estrangeira 

Título em 
Português e 
Inglês 

O tamanho para o título é de até 200 caracteres com espaços e SEM 

ABREVIAÇÕES. Deverá ser colocado em negrito, no início do trabalho, 

apenas com a primeira letra em maiúsculo. Figura 3 

Texto 

 

Cada texto deve conter número de palavras de acordo com a categoria do 

trabalho enviado (item 7.1 ou 7.2). 

 

Palavras-chave 
Abaixo do resumo (ou do abstract), devem-se fornecer de três a seis 

palavras-chave que sejam integrantes da lista de Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), elaborada pela BIREME e de três a seis keywords que sejam 

integrantes da lista do Medical Subject Headings (MeSH).  

Quadro 5. Formatação 

Sumário 

CONTINUA 

http://decs.bvs.br/
https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand
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Aspas duplas Utilizadas para citações diretas e frases de entrevistados. 

 

Abreviações e 
siglas 

Não utilize pontos nas siglas. Termos abreviados por meio de siglas devem 

aparecer por extenso quando citados pela primeira vez, seguidos da 

sigla entre parênteses; nas menções subsequentes, SOMENTE a sigla deverá 

ser utilizada. Siglas utilizadas em tabelas ou figuras devem ser definidas em 

notas abaixo de respectivas tabelas/figuras, mesmo se já tiverem sido 

definidas no texto. 

Subtítulos ao 
longo do texto 

  

Texto do manuscrito: devem estar em negrito, com apenas a primeira letra 

maiúscula.  

Ex.: Introdução; Métodos; Resultados; Discussão; Conclusão; etc. 

 

Seções 
Devem estar em itálico, com apenas a primeira letra maiúscula.  

Ex.: Amostra. 

 

Paginação 

A capa não é contada nem numerada. Figura 2 

São contadas, mas não numeradas, todas as demais páginas pré-textuais. 

A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual 

(introdução), em algarismo arábico, no canto superior direito da folha. 

   

   Fonte: http://rcs.hcitajuba.org.br 

 

a. Modelo dos Elementos em Ordem Crescente 
 

Figura 2. Contagem e impressão do número de folhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folhas contadas COM  
numeração impressa 

Folhas contadas SEM  
numeração impressa 

Fonte: Elaboração da organizadora 
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b. Modelo de Capa 
 

Fonte Arial 12 
Espaçamento simples 
Alinhar à esquerda (exceto categoria do trabalho) 

  

Figura 3. Modelo de Capa  

 

 

 

 

 

 

ARTIGO DE REVISÃO 
 

Padrões alimentares de crianças de 13 a 35 meses de idade 
e associação com características maternas  
Eating patterns among children aged 13 to 35 months and 
association with maternal characteristics 
 

Isaac de Souza Rodrigues1, Viviane da Cunha Pereira2,*, 
Adriele Magalhães Rocha3  
 

1Faculdade de Medicina de Itajubá, Itajubá, Minas Gerais, Brasil. 
2Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. 
3Universidade Federal de São João Del-Rei, São João Del-Rei, 
Minas Gerais, Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Correspondência:  
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP.  
Av. João Matos, 260 Ribeirão Preto - SP - CEP 14149-702  
E-mail: cunha.pereira@hotmail.com 

2,5 

2,5 

2,5 2,5 

Categoria do trabalho 

CAIXA ALTA, negrito 

centralizado. 

 

Título em Português 

(1ª letra maiúsculo), 

negrito 

 

Título em Inglês        

(1ª letra maiúsculo), 

Itálico 

Nome completo 

dos autores, 

negrito  

 

Afiliação dos autores 

 

Correspondência 

do autor 

 

1,5 

Simples 

Fonte: Elaboração da organizadora 
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c. Modelo de Folha de Rosto 
 

Fonte Arial 12 
Espaçamento simples 
Alinhar à esquerda (exceto categoria do trabalho) 
 

Figura 4.  Modelo de Folha de Rosto  

  
 

 

 

 

 

 

ARTIGO DE REVISÃO 
 
Padrões alimentares de crianças de 13 a 35 meses de idade e associação 
com características maternas  
Eating patterns among children aged 13 to 35 months and association with 
maternal characteristics 
 
Isaac de Souza Rodrigues1, Viviane da Cunha Pereira2,*, Adriele Magalhães 
Rocha3  
 
Faculdade de Medicina de Itajubá, Av. Renó Júnior, 368, São Vicente, Itajubá - 
MG, Brasil, CEP 37505-138 
 
O manuscrito apresenta Conflito de Interesse? 
(   ) Sim (se sim especificar) 
(   ) Não 
 
Indicação sobre as contribuições específicas de cada autor para o trabalho 
submetido, seguindo o modelo abaixo, inserindo as iniciais dos autores 
envolvidos em cada uma das tarefas listadas: 
CONCEPÇÃO E DESENHO DO ESTUDO: 
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS: 
COLETA DE DADOS: 
REDAÇÃO DO MANUSCRITO: 
REVISÃO CRÍTICA DO TEXTO: 
APROVAÇÃO FINAL DO MANUSCRITO 
ANÁLISE ESTATÍSTICA: 
RESPONSABILIDADE GERAL PELO ESTUDO: 
 
Fonte de auxílio Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIt) / Fundação de 
Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) – (Caso exista) 
 
Número(s) e nome(s) da(s) respectiva(s) Área(s) do Conhecimento CAPES 
 
- Número de caracteres com espaço no título: XX 
- Número de palavras no resumo: XX 
- Número de palavras no texto: XX 
- Número de referências: XX 
- Número total de tabelas mais figuras: XX 
 

Categoria do trabalho  

 
Título em Português 

 

Título em Inglês 

em Itálico 

 

Nome completo 

dos Autores 

Instituição onde 

o trabalho foi 

desenvolvido 

x 
Conflito de 

interesse 

Para algumas categorias 

de manuscritos, nem 

todas as tarefas descritas 

são aplicadas. Nesse 

caso, escrever em frente:       

´Não se aplica´ 

 Fonte de 

auxílio 

Há possibilidade de se 

inserir mais de uma opção. 

Clique no link CAPES para 

pesquisar. 

 

2,5 

2,5 

1,5 

Simples 

Fonte: Regulamento TCC FMIT 

RRehttps://assets.fmit.edu.br/arqu

ivos/secretaria/regulamento-tcc-

fmit2019.pdfhttps://assets.fmit.ed
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https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/instrumentos/documentos-de-apoio-1/tabela-de-areas-de-conhecimento-avaliacao
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d. Modelo de Resumo (Artigo Original) 

 

Figura 5. Modelo de Resumo 

   

 

 

 

 

 

Padrões alimentares de crianças de 13 a 35 meses de idade e 

associação com características maternas  

 

Resumo: 

 

Introdução: X xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Objetivo: X xxxxxx 

xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. 

Metódos: X xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. 

Resultados: X xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. 

Conclusão: X xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. 

 

Palavras chave: Xxxxxx; Xxxxxx; Xxxxxx; Xxxxxx 

 

 

 

 

Para Artigo 

Original 

Título em 

Português 

Resumo estruturado, 

máximo 250 palavras, 

arial 12, espaçamento 1,5 

De 3 a 6 

palavras 

2,5 

2,5 
2,5 

2,5 

1,5 

Fonte: Regulamento TCC FMIT 

RRehttps://assets.fmit.edu.br/arqu

ivos/secretaria/regulamento-tcc-

fmit2019.pdfhttps://assets.fmit.ed

u.br/arquivos/secretaria/regulame

nto-tcc-fmit2019.pdf 
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f. Modelo de Abstract (artigo Original) 

 

Figura 6. Modelo de Abstract 

   

 

 

 

 

 

Eating patterns among children aged 13 to 35 months and 

association with maternal characteristics 

 

Abstract: 

 

Introduction: X xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Objective: X xxxxxx 

xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. 

Methods: X xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx 

xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 

xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Results: X xxxxxxx 

x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx 

xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Conclusion: X xxxxxxxxxxxxxxx x 

xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx 

xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. 

 

Keywords: Xxxxxx; Xxxxxx; Xxxxxx; Xxxxxx 

 

 

 

 

Para Artigo 

Original 

Título em 

Inglês 

Abstract estruturado, 

máximo 250 palavras, 

arial 12, espaçamento 1,5 

De 3 a 6 

palavras 

2,5 

2,5 

2,5 2,5 

Fonte: Regulamento TCC FMIT 

RRehttps://assets.fmit.edu.br/arqu

ivos/secretaria/regulamento-tcc-

fmit2019.pdfhttps://assets.fmit.ed

u.br/arquivos/secretaria/regulame

nto-tcc-fmit2019.pdf 
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g. Modelo de Resumo/Abstract (Relato de Caso) 

 

Figura 7. Modelo de Resumo/Abstract 

   

 

 

 

 

 

Padrões alimentares de crianças de 13 a 35 meses de idade e 
associação com características maternas  
 
Resumo: 

X xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx 

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.  

 
Palavras-chave: Xxxxxx; Xxxxxx; Xxxxxx; Xxxxxx 

 

 

Eating patterns among children aged 13 to 35 months and 

association with maternal characteristics 

 
Abstract: 

X xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx 

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.  

 
Keywords: Xxxxxx; Xxxxxx; Xxxxxx; Xxxxxx 

 

 
 

 

Para Relato 

de Caso 

Resumo e Abstract: não estruturado, máximo 150 palavras cada, 

Arial 12, espaçamento 1,5. 

Palavras-chaves e Keywords: 3 a 6 palavras. 

Dividir cada um em 1 página, caso não couber na mesma página. 

 

2,5 

2,5 2,5 

Fonte: Regulamento TCC FMIT 

RRehttps://assets.fmit.edu.br/arqu

ivos/secretaria/regulamento-tcc-

fmit2019.pdfhttps://assets.fmit.ed

u.br/arquivos/secretaria/regulame

nto-tcc-fmit2019.pdf 
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h. Modelo de Subtítulos 
 

Subtítulos ao longo do texto, devem estar em negrito, com apenas a primeira letra 

maiúscula. Ex.: Introdução; Métodos; Resultados; Discussão; Conclusão  

 

Figura 8. Modelo de Subtítulos  

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

X xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx 

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. 1   

Segundo Neves et al. 2 x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x 

xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. 

 

Métodos 

 

X xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx. ........................................................ 

 

Resultados 

 

X xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx. ......................................................... 

 

 
 

 

Negrito 

Arial 12 

Justificado 

Espaçamento 1,5 Parágrafo 

Recuo 1,25 

 

Espaço 

1,5 

 

2,5 

2,5 

Fonte: Elaboração da organizadora 
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i. Modelo de Referências 
 

As referências devem ser elaboradas em espaço simples, alinhadas à margem 

esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. 

(ABNT:14724, 2002). 

 

Figura 9. Modelo de Referências 

 

  

 

 

 

 

 

 

Referências 
 

1. Hall JE, Guyton AC. Guyton & Hall Tratado de fisiologia médica. 
13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2017. 

 
2. Neves DP. Parasitologia humana. 12ª ed. São Paulo: Atheneu; 

2011. 
 
3. Basso LA, Wainer R. Luto e perdas repentinas: contribuições da 

terapia cognitivo-comportamental. Rev Bras Ter Cogn. 
2011;7(1):35-43. 

 
4. Lobo BOM, Brunnet AE, Schaefer LS, Arteche AX, Kristensen 

CH. Terapia cognitivo-comportamental focada no trauma para 
crianças e adolescentes vítimas de eventos traumáticos. Rev 
Bras Psicoter. 2014;16(1):3-14. 

 
5. Brasil. Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer. 

Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do 
útero. Rio de Janeiro: MS; 2011 

 
6. Costa MOR, Rosa NO. Perfil hemodinâmico como fator preditor 

da insuficiência cardíaca descompensada [Dissertação]. 
Campinas: Faculdade de Ciências Médicas; 2004. 

 
7. Bonamigo AFC. Eletrocardiograma patológico. In: Serro Azul LG, 

Pileggi FJC, Moffa PJ. Eletrocardiograma: rápido e fácil. 2ª ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara, 2010. p.56-94.  

 

 

 
 

 

Espaço 

1,5 

 

Negrito 

Arial 12 

Alinhado à esquerda 

Espaçamento simples 

1,0 

Fonte: Elaboração da organizadora 
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9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

9.1. Orientações Gerais 
 

As referências devem seguir o estilo Vancouver, de acordo com ICMJE.  

Todos os autores e trabalhos citados no texto devem constar na lista de referências e 

vice-versa.  

Numere as referências por ordem de aparecimento no texto e não em ordem 

alfabética. As referências devem ser precedidas por algarismos hindu-arábicos e ponto final.  

 

9.2. Normas gerais para determinar a autoria de uma obra 
 

O Estilo ou Normas de Vancouver é um conjunto de regras para a publicação de 

manuscritos no âmbito das Ciências da Saúde. Foi elaborado pelo Comitê Internacional de 

Editores de Revistas Médicas - ICMJE e baseia-se, em grande parte, no padrão ANSI, adaptado 

pela U.S. National Library of Medicine (NLM). 

Os dados aqui apresentados foram retirados e adaptados, em sua maioria, do 

documento original que pode ser acessado através do site ICMJE. 

 

9.2.1. Autor(es) 
Referencia-se o(s) autor(e)s pelo seu sobrenome, sendo que apenas a letra inicial é em  

maiúscula, seguida do(s) nome(s) e sem o ponto.  

 

 

9.2.1.1. Autor(es)  - até seis autores 

Citar todos os autores, separados por vírgula. 

 

 

9.2.1.2. Autor(es) - mais de 6 autores 

Inclua somente os 6 primeiros autores, seguidos de “et al”.  

 

Moraes WA 

 

Araújo TL, Lopes MVO, Cavalcante TF, Guedes NG, Moreira RP, Chaves ES, et al. 

 

 

Campo LA, Souza ILB, Ferreira AS, Porto NG, Morais APS, Santos ES. 

 

 

Sumário 
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9.2.2. Artigos de Periódicos 
 

Autor(e)s do artigo. Título do artigo: subtítulo (se existir). Título da revista abreviado. 

Data de publicação (ano mês dia); volume (número): página inicial-final do artigo.  

 

9.2.3. Livros 
 

9.2.3.1. Indivíduo como autor 

Autor(e)s do livro. Título: subtítulo (se existir). Edição. Local da publicação: Casa 

publicadora; ano de publicação.  

  

9.2.3.2. Organizador, Editor, Compilador como autor  

 

9.2.3.3. Instituição como autor e publicador  
 

 

9.2.3.4. Capítulo de livro  

Autor(e)s do capítulo. Título do capítulo. In: Autor(e)s do livro. Título do livro. Edição. 

Local de publicação: Casa publicadora; Ano de publicação. Página inicial-final do capítulo.  

Guedes JERP, Stanganelli LCR. Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e 

adolescentes: estimativas relacionadas ao sexo, à idade e à classe socioeconômica. 

Rev Bra Educ Fís Esporte. 2006; 20(3): 151-63. 

Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander fisiologia humana: os mecanismos das 
funções corporais. 14ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara; 2017. 

 

Gilstrap LC 3º, Cunningham FG, VanDorsten JP, editores. Obstetrícia operatória. 2ª 

ed. Nova Iorque: McGraw-Hill; 2002. 

 

Ministério da Saúde (BR). Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial 

e ao diabetes mellitus: Manual de Hipertensão e Diabetes mellitus. Brasília: 

Ministério da Saúde; 2002.  

 

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Alterações cromossômicas em tumores sólidos 

humanos. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editores. A base genética do câncer 

humano. Nova Iorque: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 
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 9.2.4. Evento (Anais/Proceedings de conferência)  
 

Nome do evento Número; Ano; Local. Local da publicação: Casa Publicadora; data de 

publicação.    

 

9.2.4.1. Trabalho apresentado em evento  
 

Autor. Título: subtítulo. In: Nome do Evento; data do evento; local. Local da Publicação: 

Casa Publicadora; data de publicação. página inicial-final da publicação.  

  

9.2.5. Monografias, dissertação e tese  
 

Autor. Título [tipo de documento]. Local: Instituição onde foi apresentado; ano.  

  

9.2.6. Documento jurídico 
 

Local (País, Estado ou Cidade). Título (especificação de legislação, nº, data). Emenda. 

Indicação da publicação oficial. Data de publicação (ano mês dia); Seção. Página inicial-final.  

  

 

Semana Médica XXXIX, Coma XVI, Congresso de Iniciação Científica XI da Faculdade 

de Medicina de Itajubá; 2019; Itajubá. Itajubá: FMIT; 2019.  

 

Evangelista CP, Souto JP, Hueb AC, Cortez CCM. Hemostasia após cateterismo 

arterial utilizando torniquete de compressão de artéria radial. In: Anais da 39ª 

Semana Médica; 6 a 9 de maio de 2019; Itajubá. Itajubá: FMIT; 2019. p. 17.  

Meneghin AL, Souza DS. A eficácia da drenagem linfática manual no controle de 

acne facial em adolescentes [monografia]. Barbacena: Universidade Presidente 

Antônio Carlos - UNIPAC; 2007. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.884, de 11 de novembro de 1994. Normas 

para projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Diário Oficial. 

1994 dez. 15; Seção 1.p. 123-49. 

 

Portaria 
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9.2.7. Material eletrônico  

 

9.2.7.1. Artigo de revista em formato eletrônico  
 

Autor(e)s. Título do artigo. Título do periódico abreviado [suporte]. Data da publicação 

[data de acesso com a expressão “acesso em”]; volume (número): páginas inicial-final ou 

[número de páginas aproximadas]. Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em”.  

  

9.2.7.2. Monografia em formato eletrônico  
 

Autor. Título [tipo de documento] [suporte]. Local: Instituição onde foi apresentada; 

ano. Data de acesso com a expressão “acesso em” Endereço eletrônico com a expressão 

“Disponível em:”  

  

9.2.7.3. Documentos jurídicos em formato eletrônico  
 

Local (País, Estado ou Cidade). Nome da Corte ou Tribunal. Título (especificação de 

legislação, nº, data (ano mês dia). Ementa [suporte]. Indicação da publicação oficial. Data de 

publicação (ano mês dia) [data de acesso com a expressão “acesso em”]. Endereço eletrônico 

com a expressão “Disponível em:”.  

  

Alves DR, Ribeiras R. O jejum influencia a responsividade à pré-carga em voluntários 

ASA I e II? Rev Bras Anestesiol [Internet]. 2017 [acesso em 2019 abr 8]; 67(2): 172-9. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-

70942017000200172&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

 

Chrestani MAD. Hipertensão arterial sistêmica auto-referida: validação diagnóstica 

em estudo de base populacional [dissertação] [Internet]. Pelotas: Universidade 

Federal de Pelotas; 2008. [acesso em 2019 jan 10]. Disponível em: 

http://www.epidemio-ufpel.org.br/uploads/teses/dissert%20aurora.pdf 

Brasil. Presidência da República, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº 

9630 de 26 de dezembro de 2018. Institui o Plano Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social e dá outras providências. [Internet]. Diário Oficial da União. 2018 dez. 

27 [acesso em 2019 jun 9]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9630.htm 

 

Decreto:  
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As bactérias são seres procariontes, que se reproduzem de forma assexuada 

e podem ser classificadas em gram-positivas e gram-negativas. Podem fazer parte da 
microbiota normal; porém, alguns desses microrganismos podem ser prejudiciais à 

saúde do ser humano, ocasionando doenças graves.1 
O organismo humano é adaptado para controlar a exposição a micróbios 

patogênicos. As barreiras físicas evitam a invasão desses microrganismos 

patogênicos.2 
Infelizmente, a resposta imune é bastante tardia ou lenta. Para aperfeiçoar a 

capacidade do corpo humano em prevenir infecções, o sistema imunológico pode ser 
aumentado tanto por meio da transferência passiva de anticorpos presentes em 
preparações de imunoglobulinas quanto por meio da imunização ativa com 

componentes dos microrganismos, que são os antígenos.3-5 

 

Fonte: Elaboração da Organizadora 

  

 

10. CITAÇÃO DE AUTORES NO TEXTO 
  

10.1. Sistema Numérico  
 

O sistema numérico de citação de autores no texto, adotado pela FMIT para os TCCs é 

o estilo Vancouver.  

As referências deverão ser citadas por ordem de aparecimento no texto, em algarismo 

arábico, sem parênteses em expoente (sobrescrito). Cada referência receberá um único 

número e esta poderá ser citada várias vezes, sempre com o mesmo número.  

As citações serão numeradas sequencialmente, sendo que o primeiro autor citado no 

texto será a referência número 1 até o final do trabalho e receberá o número 1, independente 

da sua ordem alfabética. O segundo autor mencionado será o número 2 e, assim, 

sucessivamente. 

 
Figura 10. Modelo de citações, sistema de chamada numérico estilo Vancouver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil. Presidência da República, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 13585 de 

27 de dezembro de 2017. Institui a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 

Intelectual e Múltipla. [Internet]. Brasília, DF; 2017. [acesso em 2019 fev. 4]. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2017/Lei/L13585.htm 

 

Lei:  
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10.2. Formas de Citações  
 

São três as formas de citações no texto: citações diretas, citações indiretas e citações 

de citações. (MENITA, 2013). 

10.2.1. Citação direta  
 

É a utilização literal (cópia) de parte(s) do texto do autor consultado. O texto citado 

deverá ser apresentado entre aspas. 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2. Citação indireta  
 

É a menção da informação baseada na(s) obra(s) de outro(s) autor(e)s. Neste caso não 

deve haver cópia do texto original, mas sim uma interpretação e construção de outro texto 

baseado no texto original.  

 

 

 

 

 

10.2.3. Citação de citação (apud)  
 

É a indicação da informação citada por outro autor. Neste caso, não temos em mãos o 

documento original da informação, temos apenas o outro que o citou.  

Esse tipo de citação só deve ser utilizada quando o documento original realmente não 

puder ser recuperado (documentos antigos, dados incompletos que dificultem a localização 

do mesmo, etc).  

 

Fonte: MENITA, 2013 

Fonte: MENITA, 2013 
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Emprega-se a expressão apud (do latim, significa citado por), deve ser citado o 

sobrenome do autor da citação original, a data de publicação do documento original e o 

número da referência que contem a citação.  

A citação original/citada (data mais antiga) deve constar em nota de rodapé da página 

e a referência que a citou (data mais recente) deverá constar na lista de referências, numerada 

na ordem consecutiva de aparecimento das citações no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. TABELAS  

 

Tabelas são utilizadas para apresentação de dados numéricos, principalmente quando 

compreendem valores comparativos. 

As tabelas devem ser preparadas de maneira que o leitor possa compreendê-las, sem 

que seja necessário recorrer ao texto, da mesma forma que o texto deve prescindir das tabelas 

para sua compreensão. A identificação da fonte de onde foram extraídos os dados utilizados 

na construção das tabelas deve vir no rodapé da mesma, precedido da palavra “Fonte”. Devem 

ser inseridas o mais próximo possível do texto a que se refere e padronizadas conforme o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1993. (MACHADO, 2013). 

 
 
 
 
 
 

Fonte: MENITA, 2013 
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Quadro 6. Formatação da Tabela 
 

 

Editor de tabela 
 

 

Microsoft Office, Word, versão 2003 em diante. 

 

Fonte 
 

Arial, tamanho 12. 
 

 

Espaçamento entre linhas 
 

 

Simples. 

 

Tabelas preto e branco 
 

Formate tabelas com fundo branco e letra preta, evitando utilizar 

fundos em cinza. Não utilizar cores em tabelas. 
 

 

Formatação 

 

Utilizar apenas linhas horizontais, entre o cabeçalho e no pé da 

tabela. Não utilizar linhas verticais, nem dividir verticalmente as 

células. 
 

 

 

 

Título 

 

 

O título da tabela precisa ser breve, claro e explicativo. Deve ser 

colocado acima da tabela, no canto superior esquerdo, e logo após a 

palavra Tabela (a qual deve estar em negrito e itálico, com a inicial 

maiúscula, acompanhada do número que a designa e um ponto 

final). As tabelas são apresentadas com números arábicos, de forma 

sequencial e dentro do texto como um todo. Ex.: Tabela 1.; Tabela 

2.; etc. 
 

 

 

 

Citação no texto 

 

 

Ao citar tabelas no corpo do texto, escrever apenas o número 

referente a tabelas, sem o ponto final. Por exemplo: Tabela 

1; Tabela 2, etc. A palavra ‘Tabela’ deverá ser apresentada com a 

primeira letra maiúscula, em negrito e itálico. Nunca escreva ‘tabela 

abaixo’, ‘tabela acima’ ou ainda, ‘tabela da página XX’, pois a 

numeração das páginas do manuscrito pode ser alterada durante a 

formatação. 

 

Fonte: http://rcs.hcitajuba.org.br 
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11.1. Modelos de Tabela 
 

Tabela 1. Fatores de risco dos pacientes internados por Acidente 
 Vascular Cerebral no Hospital Escola de Itajubá  

 

FATORES DE RISCO N % 

HAS 126 75,9 

DM 51 30,7 

Cardiopatia 33 19,9 

Dislipidemia 12 7,2 

Fibrilação atrial 10 6 

Tabagismo 49 29,5 

Etilismo 42 25,3 

Nenhum dos fatores 13 7,8 

DM - Diabetes Mellitus; HAS - Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

 

Tabela 2. Manifestações clínicas dos pacientes internados por Acidente 

Vascular Cerebral no Hospital Escola de Itajubá 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS N Frequência% 

Alterações motoras 142  

Hemiparesia/hemiplegia esquerda 72 50,7 

Hemiparesia/hemiplegia direita 62 43,7 

Ataxia 8 5,6 

Alterações de linguagem 59  

Disartria 40 67,8 

Afasia 19 32,3 

Alterações sensitivas 27  
Hipoestesia 17 62,9 

Parestesia 10 37,0 

Outras 70  
Alterações do nível de consciência 41 58,6 

Cefaleia 16 22,9 

Alteração visual 13 18,6 
 

Fonte: Elaboração do autor 

 

*TABELAS devem ser enviadas em formato EDITÁVEL 
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12. ILUSTRAÇÕES 
 

As ilustrações compreendem gráficos, fórmulas, lâminas, figuras (desenho, gravuras, 

quadros, fotografias), ou outras formas pictográficas necessárias à complementação e melhor 

visualização do texto. (MACHADO, 2013). 

Sua identificação aparece na parte inferior, precedida da palavra designativa, seguida 

de seu número de ordem no texto em algarismo arábico. Logo abaixo, indicar a fonte 

consultada, legenda, notas e outras informações necessárias. 

As ilustrações e tabelas devem ser exibidas do texto por 1 espaço (1,5 cm) antes e 

depois de sua apresentação. 

 

 Quadro 7. Formatação de Ilustrações 

 

     Fonte: http://rcs.hcitajuba.org.br 

 

Fonte 
 

 

Arial, tamanho 12. 
 

 

Formato 
 

Utilizar figuras em alta resolução (mínimo de 300 dpi), nos formatos  
JPG, GIF ou TIFF. 
 

 
 
 
 
 

Descrição 

 

As ilustrações devem fornecer informações suficientes de maneira que o 
leitor compreenda do que se trata sem necessidade de se remeter ao 
texto. Sua identificação deve ser colocada embaixo da figura, ser 
precedida pela palavra Figura (a qual deve estar em negrito e itálico, 
com a inicial maiúscula, acompanhada do número que a designa e um 
ponto final). Ex.: Figura 1.; Figura 2.; etc. Depois da descrição, quaisquer 
outras informações necessárias para esclarecimentos da figura deverão 
ser acrescidas, como, por exemplo, unidades de medida, símbolos, 
escalas, abreviaturas e fontes. Observe que não deve haver título na 
parte superior da figura. 
 

 
 

 
 

Citação no texto 

 

Ao citar qualquer tipo de ilustração no corpo do texto, escreva apenas o 
número referente à figura, sem o ponto final. Por exemplo: Figura 
1, Figura 2, etc. (a palavra ‘Figura’ deverá ser apresentada com a 
primeira letra em maiúscula, em negrito e itálico). Nunca escreva ‘figura 
abaixo’, figura acima’, ou ainda, ‘figura da página XX’, pois a numeração 
das páginas do artigo pode ser alterada durante a formatação. 
 

 
 

Gráficos 

 

Não utilizar linhas de grade em gráficos. Gráficos devem ser nomeados 
como Figuras. Dessa forma, qualquer gráfico terá em sua legenda a 
palavra Figura, sucedida da devida numeração. 
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12.1. Modelos de Ilustrações 

 

 
 

 

 

 

Envolvimento 
Tecnológico Categoria Especialidades 

Alto Cognitivas 

Clínica Médica 
Pediateia 

Médio Intermediárias 

Cardiologia 
Gastroenterologia 

Baixo 
Técnicas de 
Habilidades 

Especialidades 
Cirúrgicas Patologia 
Radiologia Bioquímica 

 

  

Figura 1. Cone facial utilizado na anestesia inalatória com halotano em ratos 

Fonte: Imagem do autor  

Figura 2. Tipos de especialidades médicas por grupo sociológico 

Fonte: Adaptado de Canesqui; 2000  
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*FIGURAS devem ser enviadas em formato EDITÁVEL 

 

 

13. ENTREGA VERSÃO FINAL  

 
Após apresentação e aprovação os Trabalhos de Conclusão do Curso de medicina da 

FMIT integrarão o acervo da Biblioteca.  

Os TCCs serão aceitos somente em versão eletrônica no formato (PDF), e o envio  deverá 

ser realizado por meio de formulário próprio disponível em: 

https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc.  

Através do formulário alguns dados serão solicitados e em seguida o discente deverá realizar o 

Upload dos arquivos solicitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análise do cumprimento percentual do cardápio de uma escola da 
rede municipal 

Fonte: Revista RSC  
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