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I – IDENTIFICAÇÃO 
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II – EMENTA  

Direcionada à apresentação da monografia ou artigo acerca da temática e do 
conhecimento definido durante o desenvolver do curso de Enfermagem, referendando a 
linha de pesquisa escolhida do curso, em comum acordo com seu orientador docente do 
curso, aplicando os princípios da pesquisa, seguindo uma Teoria de Enfermagem e, de 
acordo com a Resolução para TCC, obedecendo as diretrizes da Resolução 466/2012 
da pesquisa com seres humanos; oportunizando aos alunos habilidades apresentação 
de resultados de sua iniciação científica, assim, facilitando a inserção do acadêmico no 
contexto científico. Com o objeto de estudo de acordo com sua vivência acadêmica, para 
um Enfermeiro com discernimento da valorização e promoção da tríade ensino; 
pesquisa; extensão. 

 

III – OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Oportunizar conhecimento à pesquisa; aplicar a metodologia e habilidade na 
operacionalização da coleta de dados e análise dos resultados em sua iniciação 
científica; obedecendo as Resoluções e os princípios Ético-legais no contexto da 
pesquisa científica; possibilitar a reflexão do aluno sobre o ensino; pesquisa; extensão. 
Buscar softwares de análises científicas adequados ao tipo de estudo e à abordagem 
específica, para a apresentação e análise de seus resultados em sua realidade científica, 
com uma perspectiva transformadora. Desenvolver o pensamento crítico no contexto 
científico da pesquisa em Enfermagem. 

 

IV – METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada; Trabalho em grupo; Trabalhos reflexivos individuais, leitura e 
discussão de artigos científicos.  
 



V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- UNIDADE I PRINCÍPIOS DA PESQUISA EM ENFERMAGEM. 

● Papéis e funções do Pesquisador;  
● Implementação da Proposta de Projeto de Pesquisa. 

- UNIDADE II – Normas da ABNT: 
NBR 14724/2005 Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos; 
NBR 10520/2002 Informação e documentação – Citações em documentos;  
NBR 6023/2002 Informação e documentação – Referências – Elaboração. 

VI – AVALIAÇÃO 

As monografias OUserão avaliadas por meio dos instrumentos específicos do curso de 
Enfermagem, em anexo no Regulamento de Elaboração dos Projetos de pesquisa 
durante as apresentações na disciplina TCC II, trabalhos individuais e em grupo. 
 Os conhecimentos serão avaliados por uma Banca Examinadora principalmente pela 
apresentação das temáticas escolhidas nos projetos e, seu desempenho de acordo com 
os critérios estabelecidos no instrumento de Avaliação. 
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