
 

 

 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
(TCC) PARA O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE DE 

MEDICINA DE ITAJUBÁ - FMIT 

INTRODUÇÃO 
Este regulamento 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 (FMIt), estabelecendo critérios e procedimentos gerais a serem adotados, cuja 

elaboração e aprovação são condições obrigatórias para a obtenção do grau de Médico. 

O TCC consiste em um documento que apresenta o resultado de um estudo, devendo 

expressar conhecimento sobre o assunto selecionado, realizado sob a coordenação de um 

Orientador (ABNT, 2011). 

O TCC tem como objetivo geral propiciar aos discentes a produção de conhecimento 

científico em Medicina, através de um trabalho de pesquisa original, relato de caso ou revisão 

sistemática-revisão integrativa (com ou sem metanálise), normatizado metodologicamente e 

embasado em princípios científicos. E como objetivos específicos: dinamizar as atividades 

acadêmicas; possibilitar ao aluno o desenvolvimento da criatividade e da sua capacidade 

científica; proporcionar experiências em pesquisa e extensão; correlacionar teoria e prática e 

permitir a interação entre corpo docente e discente. 

Dessa forma, o presente manual tem por finalidade apresentar aos professores e alunos 

as normas relativas ao acompanhamento, orientação e avaliação do TCC dos concluintes do 

curso de Medicina da FMIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

 
Art. 1. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade obrigatória, de acordo com o 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da FMIt e tem como objetivos: 

 

I. Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o 

curso, de forma integrada, por meio da execução de um projeto de pesquisa. 

II. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas, 

dentro das diversas áreas de formação. 

III. Despertar o interesse pela pesquisa, como meio para a resolução de problemas. 
IV. Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que levem  

ao desenvolvimento de produtos, os quais possam ser patenteados e/ou 

comercializados. 

V. Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de problemas 

existentes nos diversos setores da sociedade. 

VI. Estimular a interdisciplinaridade. 

VII. Estimular a inovação tecnológica. 

VIII. Estimular o espírito crítico e reflexivo no meio social onde está inserido. 

 
 

Art. 2. O TCC poderá ser desenvolvido individualmente ou em duplas, desde que ambos os 

alunos estejam cursando a mesma série. 

 

§ 1.o - O TCC será elaborado a partir dos seguintes estilos textuais: Artigo Original,  

Relato de Caso e Revisão Sistemática, esses últimos desde que sigam rigorosamente os 

critérios apresentados no Manual de Elaboração do TCC (disponível em 

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

 

 

§ 2.o - É vedada a convalidação de TCC realizado em outro curso de graduação. 



 

 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 3. A orientação metodológica do TCC será feita pelo NUP -  Núcleo  de  Desenvolvimento 

de Pesquisa da FMIT, que deverá: 

 

I. Homologar as decisões referentes ao TCC. 

II.Estabelecer normas e instruções complementares no âmbito do seu curso. 

 

Seção I – DO PROFESSOR ORIENTADOR 
 

Art. 4. O acompanhamento dos alunos no TCC será efetuado por um professor Orientador, 

observando-se sempre a vinculação entre a área de conhecimento na qual será 

desenvolvido o projeto e a área de atuação do professor Orientador. 

 
§ 1.o - O professor Orientador deverá, obrigatoriamente, pertencer ao corpo docente 

da FMIt, podendo existir Coorientador interno ou externo à FMIT. 

 

§ 2.o - O Coorientador terá por função auxiliar no desenvolvimento do trabalho, 

podendo ser qualquer profissional com conhecimento aprofundado e reconhecido no 

assunto em questão. 

 

§ 3.o – Tanto a coorientação interna quanto externa à FMIT, deverá ser oficializada 

através de uma solicitação à coordenação do NUP, via requerimento entregue na 

secretaria do NUP, que será apresentado em reunião do núcleo de pesquisa da 

FMIT, com deferimento ou indeferimento da solicitação registrado em ata. O 

calendário de reuniões do núcleo de pesquisa da FMIT encontra-se no site 

www.fmit.edu.br/sites/nup. 

 

§ 4.o – A solicitação do pedido de coorientação deve ser realizada no decorrer do 

5o. ano do discente, ou até um mínimo de 90 dias antes da data prevista para a 

apresentação final. 

 

. 



 

 

Art. 5. Será permitida substituição de Orientador, que deverá ser solicitada por escrito com 

justificativa, e entregue à coordenação do NUP até 60 (sessenta) dias antes da data 

prevista para a apresentação final. 

 

Parágrafo único - Caberá ao Núcleo Colegiado de Pesquisadores da FMIT, coordenado 

pelo NUP, analisar em reunião a justificativa e decidir sobre a substituição do professor 

Orientador, cujo deferimento ou indeferimento deverá constar em ata. 

 

Art. 6. Compete ao professor Orientador: 

 

I. Orientar o (s) aluno (s) na elaboração do TCC, em todas as fases do  projeto de 

pesquisa, até a defesa e entrega da versão final do mesmo. 

II. Realizar reuniões periódicas de orientação com os alunos, assinando o 

Cronograma de Acompanhamento do TCC (Anexo 2). 

III. Participar das reuniões da pesquisa coordenadas pelo NUP. 

IV. Estar presente no dia da apresentação do TCC. 

Orientar o aluno na aplicação de conteúdos e normas técnicas para a elaboração do 

TCC, de acordo com Manual de Elaboração de TCC da FMIT (disponível em 

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

V. Efetuar a revisão dos documentos e estrutura do TCC, e autorizar os alunos a 

fazerem as apresentações previstas e a entrega de toda a documentação 

solicitada. 

VI. Acompanhar as atividades de TCC desenvolvidas nas empresas ou em 

organizações, quando houver. 

VII. Montar a banca examinadora da defesa de TCC do(s) seu(s) orientando(s), 
fazendo um convite aos dois membros avaliadores com expertise na área, com 

antecedência de, no mínimo, 30 dias da defesa. 

VIII. Se responsabilizar pelo envio dos exemplares do TCC (em formato físico) 

para os membros da banca no tempo apropriado. 

IX. Enviar à banca examinadora uma carta de ciência das sugestões feitas 

durante a defesa do TCC, antes da entrega da versão final do TCC à Biblioteca. 
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Seção II- DOS ALUNOS 
 

Art. 7. São obrigações do (s) Aluno (s): 

 

I. Ter cursado disciplina/unidade curricular ou comprovar a participação sobre 

metodologia da pesquisa. 

II. Submeter o projeto para aprovação ética, tanto no CEP quanto no CEUA, 

quando necessário. 

III. Elaborar e apresentar o TCC em conformidade com este Regulamento e com o 

Manual de Elaboração de TCC da FMIT. 

IV. Apresentar toda a documentação solicitada pela coordenação do NUP. 

V. Participar das reuniões periódicas de orientação com o professor Orientador do 

TCC. O Cronograma de Acompanhamento do TCC (Anexo 2 deste regulamento) 

das reuniões periódicas, deverá ser entregue na Secretaria de Ensino/Hospital 

Clínico, seguindo o Cronograma de atividades disponibilizado pelo NUP. 

VI. Seguir as recomendações do professor Orientador concernentes ao TCC. 

VII. Participar de todos os seminários/reuniões referentes ao TCC, quando agendado. 

VIII. Entregar ao professor Orientador do TCC o trabalho corrigido (de acordo com 

as recomendações da banca examinadora), nas versões impressa e eletrônica, 

incluindo arquivos de resultados experimentais, tais como: planilhas, gráficos, 

softwares e outros, respeitando os prazos estabelecidos no cronograma. 

IX. Tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pela coordenação do NUP. 

X. Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos de 

livros, sítios da Internet, entre outros, evitando todas as formas e tipos de plágio 

acadêmico. 
 

Seção III- DO ACOMPANHAMENTO 
 

Art. 8 - O acompanhamento dos trabalhos será feito por meio de reuniões, com periodicidade 

no mínimo bimestral, previamente agendadas entre Orientador e orientando (s). 

 

Parágrafo único - Após cada reunião de orientação, deverá ser registrado o andamento do 

projeto no Cronograma de Acompanhamento do TCC (Anexo 2 deste regulamento), o qual 

deverá ser assinado pelo (s) aluno (s) e Orientador e apresentado na Secretaria de 
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Ensino/Hospital Clínico, seguindo a data estabelecida no Cronograma apresentado pelo 

NUP. 

 
CAPÍTULO III 

DO DESENVOLVIMENTO DO TCC 
 

Art. 9 - Todas as modalidades de TCC, que envolvam seres humanos ou animais, deverão 

ser submetidas à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pela Plataforma Brasil 

ou pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da FMIT. A não aprovação ética 

impedirá o desenvolvimento da pesquisa e consequentemente a apresentação do TCC. 

 

§ 1.o – Data de submissão ao CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) ou CEUA (Comissão 

de Ética no Uso de Animais). Ambos órgãos possuem periodicidade mensal de 

reuniões. Assim, os projetos deverão ser submetidos com antecedência mínima de 15 

dias das reuniões. Verificar no site da FMIT os calendários de reuniões do CEP 

(https://www.fmit.edu.br/sites/cep) e CEUA (https://www.fmit.edu.br/sites/ceua). O 

acadêmico deve planejar, juntamente com seu Orientador, levando-se em conta a 

complexidade de seu projeto, a melhor data para submissão de seu projeto. 

 

§ 2.o – Uma cópia da aprovação do trabalho desenvolvido no CEP e CEUA deverá 

constar nas cópias do TCC enviadas tanto para a pré-banca (em fevereiro) quanto para 

a banca examinadora para a defesa. 

 

§ 3.o - Os TCC deverão ser elaborados de acordo com as Diretrizes do Manual para 

Elaboração de TCC (disponível em https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc), em formato de 

artigo científico, seguindo as instruções do Manual, ou as instruções da revista científica 

em que os autores forem publicar, caso seja o caso, e entregues na Secretaria de 

Ensino/Hospital Clínico, no mês de fevereiro do ano da formatura (6º ano), seguindo do 

Cronograma disponível no site, em cópia impressa para fins de análise da pré-banca 

composta por professores da FMIT e escolhidos pelo NUP. 

 

Art. 10. Relato de caso ou Revisão sistemática serão aceitos desde que sigam os critérios 

normativos mundialmente aceitos para elaboração de tais estilos textuais, conforme o 

checklist abaixo: 
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SCARE 2018 Checklist Case Report – RELATO DE CASO 

Topic Item  Checklist item description 
Page 
Number 

Title 
1 

The words “case report” should appear in the title. The title should 

also describe the area of focus (e.g. presentation, diagnosis, surgical 

technique or device or outcome). 

 

Key Words 
2 

3 to 6 key words that identify areas covered in this case 

report (include "case report" as one of the keywords). 

 

Abstract 
3a 

Introduction — Describe what is unique or educational about the 

case (i.e. what does this work add to the surgical literature, and why 

is this important?). 

 

3b 
Presenting complaint and investigations – describe the patient's 

main concerns and important clinical findings. 

3c The main diagnoses, therapeutics interventions, and outcomes. 

3d 
Conclusion — Describe the main lessons to “take-away” from this 

case study 

Introductio
n 

4 

Background – summarise what is unique or educational 

about the case. Give reference to the relevant literature and 

current standard of care. The background should be 

referenced, and 1-2 paragraphs in length. 

 

Patient 
Information 

5a 

Demographic details – include de-identified demographic 

details on patient age, sex, ethnicity, occupation. Where 

possible, include other useful pertinent information e.g. body 

mass index and hand dominance. 

 

5b 

Presentation - describe the patient’s presenting complaint 

(symptoms). Describe the patient’s mode of presentation 

(brought in by ambulance or walked into Emergency room or 

referred by family physician). 

5c 
Past medical and surgical history, and relevant outcomes 

from interventions 
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5d 

Other histories – Describe the patient’s pharmacological 

history including allergies, psychosocial history (Drug, 

smoking, and if relevant, accommodation, walking aids), 

family history including relevant genetic information. 

Clinical 
Findings 6 

Describe the relevant physical examination and other 

significant clinical findings. Include clinical photographs 

where relevant and where consent has been given. 

 

Timeline 

7 

Inclusion of data which allows readers to establish the 

sequence and order of events in the patient's history and 

presentation (using a table or figure if this helps). Delay from 

presentation to intervention should be reported. 

 

Diagnostic 
Assessme
nt 

8a 
Diagnostic methods – describe all investigations taken to 

arrive at methods: physical exam, laboratory testing, 

radiological imaging, histopathology. 

 

8b 
Diagnostic challenges – describe what was challenging about 

the diagnoses, where applicable, for example access, 

financial, cultural. 

8c 
Diagnostic reasoning – Describe the differential diagnoses 

and why they were considered. 

8d 
Prognostic characteristics when applicable (e.g. tumour 

staging or for certain genetic conditions). Include relevant 

radiological or histopathological images in this section. 

Therapeuti
c 
Interventio
n 

9a 

Pre-intervention considerations – if there were patient-specific 

optimisation measures taken prior to surgery or other intervention 

these should be included e.g. treating 

hypothermia/hypovolaemia/hypotension in a burns patient, Intensive 

care unit treatment for sepsis, dealing with anticoagulation/other 

medications, etc. 

 

9b 

Interventions – describe the type(s) of intervention(s) deployed 

(pharmacologic, surgical, physiotherapy, psychological, preventive). 

Describe the reasoning behind this treatment offered. Describe any 

concurrent treatments (antibiotics, analgesia, anti-emetics, nil by 

mouth, Venous thrombo-embolism prophylaxis, etc). Medical 

devices should have manufacturer and model specifically 

mentioned. 

9c Intervention details – describe what was done and how. For surgery 
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include details on; anaesthesia, patient position, use of tourniquet 

and other relevant equipment, prep used, sutures, devices, surgical 

stage (1 or 2 stage, etc). For pharmacological therapies include 

information on the formulation, dosage, strength, route, duration, etc. 

Include intra-operative photographs and/or video or relevant 

histopathology in this section. Degree of novelty for a surgical 

technique/device should be mentioned e.g. "first in human". 

9d 

Who performed the procedure - operator experience (position on the 

learning curve for the technique if established, specialisation and 

prior relevant training). For example, “junior resident with 3 years of 

specialised training” 

9e 
Changes – if there were any changes in the interventions, describe 

these details with the rationale. 

Follow-up 
and 
Outcomes 

10a 

Follow-up – describe 1) When the patients was followed up. 2) 

Where. 3) How (imaging, tests, scans, clinical examination, phone 

call), and 4) whether there were any specific post-operative 

instructions. Future surveillance requirements - e.g. imaging 

surveillance of endovascular aneurysm repair or clinical 

exam/ultrasound of regional lymph nodes for skin cancer. 

 

10b 

Outcomes - Clinician assessed and (when appropriate) patient-

reported outcomes (e.g. questionnaire details). Relevant 

photographs/radiological images should be provided e.g. 12 month 

follow-up. 

10c 

Intervention adherence/compliance - where relevant how well 

patient adhered to and tolerated their treatment.  For example, post-

operative advice (heavy lifting for abdominal surgery) or tolerance of 

chemotherapy and pharmacological agents 

10d 

Complications and adverse events – all complications and adverse 

or unanticipated events should be described in detail and ideally 

categorised in accordance with the Clavien-Dindo Classification. 

How they were prevented, diagnosed and managed. Blood loss, 

operative time, wound complications, re-exploration/revision surgery, 

30-day post-op and long-term morbidity/mortality may need to be 

specified. If there were no complications or adverse outcomes this 

should also be included. 

Discussion 11a Strengths – describes the strengths of this case  
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SECTION ITEM PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM – REVISÃO SISTEMÁTICA E 
META-ANÁLISE 

REPORTED 
ON PAGE # 

TITLE 

Title 1 Identify the report as a scoping review. Click here to 
enter text. 

ABSTRACT 

Structured summary 2 

Provide a structured summary that includes (as applicable): 
background, objectives, eligibility criteria, sources of evidence, 
charting methods, results, and conclusions that relate to the review 
questions and objectives. 

Click here to 
enter text. 

INTRODUCTION 

Rationale 3 
Describe the rationale for the review in the context of what is already 
known. Explain why the review questions/objectives lend themselves 
to a scoping review approach. 

Click here to 
enter text. 

Objectives 4 

Provide an explicit statement of the questions and objectives being 
addressed with reference to their key elements (e.g., population or 
participants, concepts, and context) or other relevant key elements 
used to conceptualize the review questions and/or objectives. 

Click here to 
enter text. 

METHODS 
Protocol and 
registration 5 

Indicate whether a review protocol exists; state if and where it can be 
accessed (e.g., a Web address); and if available, provide registration 
information, including the registration number. 

Click here to 
enter text. 

Eligibility criteria 6 
Specify characteristics of the sources of evidence used as eligibility 
criteria (e.g., years considered, language, and publication status), and 
provide a rationale. 

Click here to 
enter text. 

Information sources* 7 Describe all information sources in the search (e.g., databases with 
dates of coverage and contact with authors to identify additional 

Click here to 
enter text. 

11b 

Weaknesses and limitations in your approach to this case. For new 

techniques or implants - contraindications and alternatives, potential 

risks and possible complications if applied to a larger population. If 

relevant, has the case been reported to the relevant national agency 

or pharmaceutical company (e.g. an adverse reaction to a device) 

11c 
Discussion of the relevant literature, implications for clinical practice 

guidelines and any relevant hypothesis generation. 

11d The rationale for your conclusions. 

11e The primary “take-away” lessons from this case report. 

Patient 
Perspectiv
e 

12 When appropriate the patient should share their perspective on the 

treatments they received. 

 

Informed 
Consent 

13 

Did the patient give informed consent for publication? Please 

provide if requested by the journal/editor.  If not given by the patient, 

explain why e.g. death of patient and consent provided by next of kin 

or if patient/family untraceable then document efforts to trace them 

and who within the hospital is acting as a guarantor of the case 

report. 

 

Additional 
Information 

14 
Conflicts of Interest, sources of funding, institutional review board or 

ethical committee approval where required.   
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SECTION ITEM PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM – REVISÃO SISTEMÁTICA E 
META-ANÁLISE 

REPORTED 
ON PAGE # 

sources), as well as the date the most recent search was executed. 

Search 8 Present the full electronic search strategy for at least 1 database, 
including any limits used, such that it could be repeated. 

Click here to 
enter text. 

Selection of sources 
of evidence† 9 State the process for selecting sources of evidence (i.e., screening 

and eligibility) included in the scoping review. 
Click here to 
enter text. 

Data charting 
process‡ 10 

Describe the methods of charting data from the included sources of 
evidence (e.g., calibrated forms or forms that have been tested by the 
team before their use, and whether data charting was done 
independently or in duplicate) and any processes for obtaining and 
confirming data from investigators. 

Click here to 
enter text. 

Data items 11 List and define all variables for which data were sought and any 
assumptions and simplifications made. 

Click here to 
enter text. 

Critical appraisal of 
individual sources of 
evidence§ 

12 
If done, provide a rationale for conducting a critical appraisal of 
included sources of evidence; describe the methods used and how 
this information was used in any data synthesis (if appropriate). 

Click here to 
enter text. 

Synthesis of results 13 Describe the methods of handling and summarizing the data that were 
charted. 

Click here to 
enter text. 

RESULTS 
Selection of sources 
of evidence 14 

Give numbers of sources of evidence screened, assessed for 
eligibility, and included in the review, with reasons for exclusions at 
each stage, ideally using a flow diagram. 

Click here to 
enter text. 

Characteristics of 
sources of evidence 15 For each source of evidence, present characteristics for which data 

were charted and provide the citations. 
Click here to 
enter text. 

Critical appraisal 
within sources of 
evidence 

16 If done, present data on critical appraisal of included sources of 
evidence (see item 12). 

Click here to 
enter text. 

Results of individual 
sources of evidence 17 For each included source of evidence, present the relevant data that 

were charted that relate to the review questions and objectives. 
Click here to 
enter text. 

Synthesis of results 18 Summarize and/or present the charting results as they relate to the 
review questions and objectives. 

Click here to 
enter text. 

DISCUSSION 
Summary of 
evidence 19 

Summarize the main results (including an overview of concepts, 
themes, and types of evidence available), link to the review questions 
and objectives, and consider the relevance to key groups. 

Click here to 
enter text. 

Limitations 20 Discuss the limitations of the scoping review process. Click here to 
enter text. 

Conclusions 21 
Provide a general interpretation of the results with respect to the 
review questions and objectives, as well as potential implications 
and/or next steps. 

Click here to 
enter text. 

FUNDING 

Funding 22 
Describe sources of funding for the included sources of evidence, as 
well as sources of funding for the scoping review. Describe the role of 
the funders of the scoping review. 

Click here to 
enter text. 

 

 

CAPÍTULO IV 
DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
Art. 11 – As cópias do trabalho ou produtos, documentos exigidos, na forma impressa e 

digital, deverão obrigatoriamente ser entregues ao Professor Orientador do TCC como 

documentação final nas datas pré-estabelecidas pelo NUP. 
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§ 1.o - Deverá obrigatoriamente obedecer aos padrões estabelecidos pela FMIt,  

para apresentação de trabalhos acadêmicos. 

 

Art. 11 – A entrega do TCC e Anexos (1-6) deverão seguir: 

 

§ 1.o - Os Anexos 1, 2 e 3 serão entregues na Secretaria de Ensino/Hospital Clínico, 

em dias preestabelecidos, no ano que precede a colação de grau. 

 

§ 2.o - O TCC, Anexos 4,5 e 6 serão entregues na Secretaria de Ensino/Hospital 

Clínico, em dia preestabelecido no mês de fevereiro, no ano de sua colação de grau. 

 

Art. 12 - A data de apresentação do TCC à Banca Examinadora, ocorrerá no primeiro 

semestre do ano da formatura (6º. Ano), em dia definido pela Coordenação e informado 

previamente no site (www.fmit.edu.br/tcc). O descumprimento do prazo inviabilizará a 

colação de grau do acadêmico no corrente ano. 

 

CAPÍTULO V 
DA PONTUAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
Art. 13 – O processo de avaliação do TCC, considera: 

 

§ 1.o - O cumprimento dos prazos de entrega do TCC para a pré-banca contendo os 

Anexos (1-5), estipulados pelo NUP, determinará a atribuição de 10 (dez) pontos ao 

(s) acadêmico (os). Em casos do descumprimento dos prazos de entrega do TCC e 

Anexos (1-5), será descontado 10 (dez) pontos na nota do TCC. 

 

§ 2.o - A avalição do TCC será feita por uma banca, composta pelo Orientador 

(presidente) mais 02 (dois) profissionais qualificados, com titulação superior à do 

grau que o acadêmico está pleiteando (titulação mínima exigida: Especialista). Serão 

avaliados o trabalho escrito e a apresentação oral. A banca atribuirá uma nota de 0 

(zero) a 90 (noventa). 

 

§ 3.o - Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver nota igual ou superior a 

70 (setenta). E será considerado reprovado quando obtiver nota inferior a 70 

(setenta), ou aquele trabalho que não foi aprovado pelos órgãos reguladores (CEP 



11 

 

ou CEUA) e, portanto, não tiver o número de protocolo (pré-requisito essencial para 

apresentação do TCC). 

 

§ 4.o - A nota somente será divulgada após o acadêmico entregar a versão final 

(impressa e digital) corrigida para a Biblioteca da FMIt no prazo estipulado em 

cronograma disponibilizado no site. 

 

Art. 14 - O acadêmico que cumprir termos e prazos estabelecidos e for reprovado, terá 

apenas uma (01) oportunidade de nova avaliação, em data a ser estabelecida pela 

Coordenação do NUP, normalmente no mês de setembro do 6o. ano do discente. 

 

Parágrafo único - Reitera-se que a aprovação no TCC é condição indispensável para a 

colação de grau. 

 

Art. 15 - Após a defesa, o acadêmico aprovado deverá discutir com seu Orientador sobre 

as alterações sugeridas pela banca, fazer as devidas correções, imprimir e entregar, no 

prazo definido em cronograma disponibilizado no site (www.fmit.edu.br/tcc), a versão final 

do TCC, no formato digital (arquivo em word, gravado em CD), na Biblioteca da Faculdade 

de Medicina de Itajubá, para arquivamento e disponibilização no Repositório Institucional da 

FMIT. 

 

§ 1.o – O TCC possuirá folha de aprovação, na qual constarão as assinaturas dos 

membros da Banca Examinadora. Esta folha deverá ser escaneada para integrar o 

conteúdo digital do TCC. 

 

Art. 16 - A FMIt reserva-se o direito de disponibilizar os TCC em cópia material e/ou digital, 

ou por intermédio de mídias diversas, nas bibliotecas e na Internet (Repositório 

Institucional). 

 

Parágrafo único – Em casos extremos, por questões de patente ou outros, devidamente 

justificados, quando da necessidade de sigilo de determinados dados ou resultados do 

trabalho, estes não serão divulgados seja eletronicamente, por via impressa ou 

disponibilizados na biblioteca e na Internet. O Orientador do trabalho deverá fazer essa 

solicitação por escrito, com justificava, à coordenação do TCC.  
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CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 17 - Quando o TCC for realizado em parceria com empresas ou outras organizações, 

deverá ser formado termo de compromisso próprio, definindo as atribuições, direitos e 

deveres das partes envolvidas, inclusive a autorização da divulgação do nome da empresa 

na publicação do trabalho. 

 

Art. 18 - Quando o TCC resultar em patente, a propriedade desta, será estabelecida 

conforme regulamentação própria. 

 

Art. 19 - A coordenação do NUP poderá estabelecer normas operacionais complementares 

para as atividades de TCC. 

 

Art. 20 - Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela coordenação do 

NUP, juntamente com a Coordenação e Colegiado do curso, cabendo recurso ao Colegiado 

de Curso e às demais instâncias de deliberação, conforme o Regimento Geral da FMIt. 

 

Art. 21- O presente Regulamento, aprovado em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão-CONSEPE da FMIT, entra em vigor nesta data. 

 
Itajubá, 05 de Fevereiro de 2020. 
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ANEXO 1 

SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO – 
TCC 

 
 

 
Eu,    

 
 

Aluno(a) do  ano do Curso de Medicina da Faculdade de  Medicina  de  Itajubá solicito 

que o(a) Prof.(a)  ____________________________________, seja Orientador(a), 

para o acompanhamento de meu Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. 

 
Estou ciente das regras do regulamento que regem o TCC. 

 

 

 

Itajubá (MG), de de 20___ 
 

 

 
 

Assinatura do(a) Aluno(a) 
 

 
 

Assinatura do(a) Orientador(a) 



ANEXO 2 

 

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO TCC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
CRONOGRAMA DE CARGA HORÁRIA 

ORIENTAÇÃO TCC 
 

Aluno(a):      
 
 
 

Professor(a)/Orientador(a): 

DATA Entrada Saída Aluno Orientador Secretaria de 
Ensino 

      

Assuntos 
abordados 

 

      

Assuntos 
abordados 

 

      

Assuntos 
abordados 

 

      

Assuntos 
abordados 

 

      

Assuntos 
abordados 

 

      

Assuntos 
abordados 

 

Carga horária total: 

 



ANEXO 3 

 

DECLARAÇÃO DE USO DE UM TRABALHO FINALIZADO PARA 
APRESENTAÇÃO DO TCC 

 
Eu,_   

Orientador do trabalho intitulado _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

declaro para os devidos fins, que o mesmo foi finalizado em  /  /   , 

e será utilizado como Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, pelo (a) acadêmico (a) 

____________________________________________________________________. 

Declaro também que sou responsável pelas informações nele contidas e que o mesmo 

não envolve conflito de interesses. 

 
Itajubá, , de ,de  20___. 

 

 

 

Assinatura do(a) Orientador(a) 



ANEXO 4 

 

                              
DECLARAÇÃO DE AUTORIA (ORIENTANDO) 

 
Eu,_   

, portador(a) do RG nº  , declaro para os devidos fins e sob a pena 

da     lei,      que      participei      como      autor      (a)      do      trabalho      intitulado   

 __________________________________

 __________________________________

______________________________________________________________________

Declaro também que sou responsável pelas informações nele contidas e que o mesmo 

não envolve conflito de interesses. 

Itajubá, , de ,de 20___. 
 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA (ORIENTADOR) 

 
 

Eu,   , 

portador(a) do RG nº  , declaro para os devidos fins e sob a pena da lei, 

que       participei       como        Orientador (a)        do        trabalho        intitulado  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 _________________________________________

Declaro também que sou responsável pelas informações nele contidas e que o mesmo 

não envolve conflito de interesses. 

Itajubá, , de de 20___. 
 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) Orientador(a) 



ANEXO 5 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO - 
TCC 

   

  Eu,____________________________________________, Orientador(a) do (a) 

aluno (a)________________________________________, do curso de Medicina da 

Faculdade de Medicina de Itajubá, declaro que o (a) mencionado (a) discente está apto 

(a) para apresentar seu trabalho à Banca Avaliadora, pois o trabalho intitulado 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

foi por mim orientado.  

Desta forma responsabilizo-me juntamente com o(a) aluno(a) pela qualidade, lisura e 

confiabilidade dos recursos utilizados na elaboração da pesquisa. 

 

Itajubá (MG), de ,de 20___. 
 

 

 

Assinatura do Professor(a) Orientador(a) 
 

    

Assinatura do(a) Aluno(a) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE COAUTORIA  
 

Eu,_   

, portador(a) do RG nº  , declaro para os devidos fins e sob a pena 

da     lei,  que      participei      como      Coautor (a)      do      trabalho      intitulado

 __________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Declaro também que sou responsável pelas informações nele contidas e que o mesmo 

não envolve conflito de interesses. 

 
Itajubá, , de ,de 20___. 

 
 

 

Assinatura do(a) Coautor(a) 

 
 

 
 


