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1 INTRODUÇÃO  

A pesquisa científica é uma das ferramentas mais poderosas para a promoção da 

qualidade de vida das populações e fortalecimento das profissões e áreas do conhecimento. Na 

área da saúde, vivemos a era das práticas baseadas em evidências, quando busca-se embasar a 

tomada de decisões em resultados de investigações científicas robustas. Contudo, a produção 

científica de bom nível é complexa e passa pela qualidade da formação do profissional de saúde 

pesquisador. Assim, este regulamento foi concebido com o objetivo de instrumentalizar a 

apresentação do Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) junto ao Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde: Atenção ao Paciente Crítico (Premus-APC) do Instituto Integrado 

de Saúde (Inisa) da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Almeja-

se fornecer subsídios para a apresentação da produção intelectual, segundo os pressupostos 

técnicos e científicos (in)nacionalmente aceitos. 

As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – associação civil, 

privada e sem fins lucrativos – foram os instrumentos normatizadores utilizados para a 

confecção deste regulamento. Ratificado pelo governo federal por meio de diversos 

instrumentos legais, a ABNT é o Foro Nacional de Normalização por reconhecimento da 

sociedade brasileira. A ABNT é responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (NBRs). 

Para a elaboração deste regulamento, as seguintes NBRs foram utilizadas: NBR 14724 – 

informação, documentação e apresentação de trabalhos acadêmicos; NBR 12225 – lombada; 

NBR 6027 – organização de sumário; NBR 6024 – numeração progressiva; NBR 6028 – 

elaboração do resumo; NBR 10520 – citações em documentos; e NBR 6023 – elaboração das 

referências. 

Estas NBRs fornecem informações abrangentes para a confecção de trabalhos 

acadêmicos, incluindo relatórios de pesquisa e livros. Assim, visando atender as necessidades 

intrínsecas do Premus-APC, este regulamento apresenta padronização própria e tem por 

objetivo normatizar a elaboração do TCR e subsidiar residentes e orientadores no que diz 

respeito à (i) elaboração do projeto de TCR; (ii) desenvolvimento do TCR; (iii) apresentação 

gráfica e pública do TCR, bem como (iv) a entrega da versão final do TCR.
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2 ELABORAÇÃO DO PROJETO DO TCR  

Até o final do primeiro ano, cada residente (R1) deverá apresentar ao respectivo 

orientador seu projeto de pesquisa para avaliação e posterior submissão ao Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos (se for o caso). Este projeto dará origem ao TCR, que pode ser 

uma pesquisa observacional, experimental ou de intervenção, revisão sistemática, revisão 

integrativa ou projeto de melhoria de qualidade.  

Serão aceitas as seguintes modalidades de pesquisa para o TCR:  

a) Estudo original, com pesquisa de campo, laboratório ou documental;  

b) Relato ou série de casos, desde que seja raro e contenha ampla revisão de literatura; 

c) Estudo de desenvolvimento de produto técnico, podendo ser: Software, aplicativo, 

material didático, protocolo de atendimento, escala de avaliação, patente e outros.  

 

Na proposição do projeto do TCR, deve-se observar as seguintes normativas:  

a) O projeto deverá ser individual, isto é, proposto e desenvolvido por apenas um residente, 

sob orientação de um orientador, profissional vinculado ao Premus-APC;  

b) Opcionalmente e em comum acordo com o orientador, o residente poderá indicar um 

coorientador para auxiliar no processo de orientação;  

c) A titulação mínima do orientador e coorientador é em nível de mestrado e especialista 

respectivamente;  

d) A quantidade máxima de orientados por orientador não deverá exceder dois residentes 

por ano/ingresso, totalizando até quatro orientandos;  

e) O tema do TCR deve estar relacionado à área de concentração “Atenção ao Paciente 

Crítico”, Área Temática 2 da CNRMS: “Intensivismo, Urgência e Emergência”; 

f) É aconselhável que docentes, tutores, supervisores e preceptores discutam com os R1 

temáticas relevantes, que possam originar a matriz do TCR, preferencialmente, oriundas 

dos cenários de prática clínica;  

g) O R1 deverá contactar o possível orientador e informar aos professores da disciplina de 

Metodologia da Pesquisa Científica, mediante entrega da carta de aceite de orientação 

(APÊNDICE A); 

h) A partir do 3º semestre de residência, o R2 terá cinco horas semanais para dedicar-se ao 

TCR. Tal carga horária está condicionada a entrega do Documento de Aceite para 

Orientação. A disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica comunicará ao 

Coordenador do Premus-APC a entrega do documento. Os horários das orientações dos 
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residentes, para o desenvolvimento do projeto, devem ser combinados com o orientador 

em acordo com o coordenador de Programa; 

i) Problemas ou casos omissos que possam ocorrer devem ser discutidos com a 

coordenação do Premus-APC e, em segunda instância, com o Núcleo Docente-

Assistencial Estruturante (NDAE); 

j) Caso o projeto de pesquisa envolva seres humanos, a submissão do projeto ao Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos é obrigatória; e 

k) O projeto de pesquisa deverá ser idealmente operacionalizado no 2º ano da residência.  
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3 ATRIBUIÇÕES DO RESIDENTE 

Ao residente do Premus-APC cabe: 

a) Respeitar rigorosamente este regulamento; 

b) Elaborar o projeto de pesquisa de acordo com as instruções obtidas na disciplina 

Metodologia da Pesquisa Científica e do orientador;  

c) Apresentar o TCR dentro da data limite estipulada pela coordenação de curso; 

d) Encaminhar o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição Proponente e 

Coparticipe, quando envolver seres humanos;  

e) Justificar por e-mail o não cumprimento dos prazos e/ou compromissos para o orientador 

e coordenação do Premus-APC; 

f) Encaminhar o TCR aos membros da banca com antecedência mínima de 15 dias da 

apresentação, com a ficha de avaliação do TCR; 

g) Providenciar as correções do TCR sugeridas pela banca examinadora, em comum acordo 

com o orientador; e 

h) Submeter o manuscrito do TCR a um periódico científico antes do término da residência. 
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4 APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

O TCR deverá ser apresentado no formato de manuscrito científico, quando os 

elementos pré e pós-textuais deverão atender ao normatizado neste regulamento e os elementos 

textuais –  isto é, o manuscrito científico – as normas do periódico científico escolhido para 

submissão em comum acordo com o orientador. 

Nos elementos pré e pós-textuais, deve-se utilizar: 

a. Papel branco, no formato A4 (21x29,7 cm); 

b. Margens esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm; 

c. Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, na cor preta, exceto nas 

ilustrações; 

d. Espaçamento de 1,5 cm entre as linhas;  

e. Páginas pré-textuais não numeradas; mas contadas, exceto a capa que não deverá 

ser contata e nem numerada; e 

f. Páginas dos elementos pós-textuais numeradas de maneira ininterrupta às do 

manuscrito. 
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5 ESTRUTURA DO TCR 

O TCR será estruturado em duas partes: externa e interna. A parte externa é composta 

pela capa (obrigatória) e a interna por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais que podem 

ser obrigatórios ou opcionais. O Quadro 1 demonstra a estrutura e o ordenamento desses 

elementos.  

Quadro 1: Estrutura dos trabalhos de conclusão de residência 

Parte  Elementos Seções Caráter 

Externa - Capa Obrigatório 

Interna 

Pré-textuais 

Folha de rosto Obrigatório 

Ficha catalográfica Opcional 

Folha de aprovação Obrigatório 

Dedicatória Opcional 

Agradecimento especial Opcional 

Agradecimento Opcional 

Epígrafe Opcional 

Resumo em português Obrigatório 

Resumo em inglês Obrigatório 

Lista de tabelas Opcional 

Lista de quadros Opcional 

Lista de figuras Opcional 

Lista de abreviaturas e siglas Opcional 

Lista de símbolos Opcional 

Apoio de órgão de fomento Opcional 

Textuais Manuscrito* Obrigatório 

Pós-textuais 

Glossário Opcional 

Apêndice(s) Opcional 

Anexo(s) Opcional 
*Nas normas da revista cujo manuscrito será submetido. 

 

5.1 Capa 

Elemento obrigatório não numerado, nem considerado na contagem das páginas, cuja 

ordem das informações apresentadas é a seguinte: 

a) Nome da instituição, Nome da Unidade Setorial, Nome do Programa, Nome do Curso; 

b) Nome do residente; 

c) Título: deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação 

e recuperação da informação;  

d) Subtítulo: se houver, deve ser precedido de dois pontos ou travessão, evidenciando a sua 

subordinação ao título;  
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e) Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado;1 

f) Ano de depósito (da entrega). 

 

A capa não deve conter nenhum outro elemento exceto os supracitados e exemplificados 

na Figura 2. Utilizar fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 e 

centralizado. Todo o texto deve ser redigido em caixa alta, exceto quando o título do trabalho 

conter nome científico, como Acinetobacter baumannii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Exemplo de capa.  

                                                 
1 Como Campo Grande (MS) é homônima de Campo Grande (AL), precedida de vírgula, a sigla da unidade 

federativa (MS) deverá ser acrescida. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

ATENÇÃO AO PACIENTE CRÍTICO 

RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

 

NOME COMPLETO DO RESIDENTE 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO (SE HOUVER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO GRANDE, MS 

2022 
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5.2 Folha de rosto 

Primeira folha do documento, elemento obrigatório onde se inicia a contagem da 

paginação. Seus constituintes devem ser distribuídos de forma estética. No geral, usar fonte 

Times New Roman ou Arial, tamanho 12 e espaçamento 1,5 entre linhas e deve apresentar os 

elementos na seguinte ordem:  

a) Nome do residente (centralizado e situado na margem superior do papel);  

b) Título centralizado na página e, se houver, sucedido do subtítulo. Título e subtítulo 

devem ser separados por dois pontos (“:”) ou travessão (“–”)2; 

c) Natureza: tipo do trabalho (Trabalho de Conclusão de Residência) e objetivo (grau 

pretendido); nome da instituição e do instituto a que é submetido; 

d) Área de concentração;  

e) Linha de pesquisa; 

f) Grupo de pesquisa vinculado; 

g) Nome do orientador e, se houver, do coorientador;  

h) Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; e 

i) Ano de depósito da entrega. 

 

Nota: os itens de “d”, “e”, “f”, “g” e “h” são alinhados a partir do centro da página para 

a margem direita, redigidos em fonte de tamanho 10, alinhamento justificado, espaçamento 

simples e com uma linha em branco entre os itens. O nome completo do orientador e do 

coorientador deve ser precedido da sua respectiva ocupação e titulação, ambas abreviadas: Prof. 

Dr. ou Profa. Dra. Local e ano de depósito devem estar centralizados, um imediatamente abaixo 

do outro, sem linha em branco, e situados na margem inferior do papel. A Figura 3 ilustra um 

modelo de folha de rosto.  

                                                 
2 O travessão (“–”) difere morfológico e sintaticamente do hífen (“-”). Operacionalmente, o travessão é 

obtido digitando-se Alt+0150 no teclado numérico.  
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NOME COMPLETO DO RESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO (SE HOUVER) 

 

Trabalho de Conclusão de Residência apresentado ao 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: 

Atenção ao Paciente Crítico, do Instituto Integrado de 
Saúde, da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, como requisito parcial à obtenção do título de 

especialista. 
 

Área de concentração: Interdisciplinar 

 
Linha de Pesquisa: (Nome Completo da linha de 

pesquisa) 

 
Nome do grupo de estudo e/ou pesquisa.  

 

Orientador: Prof. Dr. (Nome Completo) 
 

Coorientador: Prof. Dr. (Nome Completo) 

 

 

 

 

 

 

CAMPO GRANDE, MS 

2022 

 

 

Figura 3: Modelo de folha de rosto.  
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5.3 Folha de aprovação 

Elemento obrigatório a ser apresentado nos exemplares de defesa e na apresentação final 

do trabalho (depósito). Conforme modelo apresentado na Figura 4, deve ser constituída dos 

seguintes elementos: autor, título e subtítulo (se houver), natureza (tipo do trabalho, objetivo, 

nome da instituição a que é submetido, área de concentração), data de aprovação, nome, 

titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertencem. 

A data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da banca examinadora devem 

ser redigidas após a aprovação do trabalho.  
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NOME COMPLETO DO RESIDENTE 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO (SE HOUVER) 

 

Trabalho de Conclusão de Residência apresentado ao 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: 

Atenção ao Paciente Crítico, do Instituto Integrado de 

Saúde, da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, como requisito parcial à obtenção do título de 

especialista. 

 

 

Área de concentração: Interdisciplinar 

 

 

Campo Grande, MS, (dia) de (mês) de (ano) 

 

Resultado:  

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

Prof. Dr. Nome Completo (Presidente) 

Instituto Integrado de Saúde 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 

 

 

Profa. Dra. Nome Completo (Membro titular) 

Escala de Enfermagem de Ribeirão Preto 

Universidade de São Paulo (USP) 

 

 

Prof. Dr. Nome Completo (Membro titular) 

Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

 

 

Profa. Dra. Nome Completo (Membro suplente) 

Faculdade de Enfermagem 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

 

 

Prof. Dr. Nome Completo (Membro suplente) 

Centro de Ciências da Saúde 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Figura 4: Modelo de folha de aprovação.   
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5.4 Dedicatória 

Espaço reservado para o autor prestar homenagem ou dedicar seu trabalho. A palavra 

“dedicatória” deve ser redigida na margem superior da página, em caixa alta e centralizada. 

Normalmente é uma seção curta e objetiva. Veja um exemplo:  

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho a Deus, por ter me dado resiliência, disciplina, humildade e 

ensinamentos para superar os diferentes obstáculos da concretização deste sonho. 

 

5.5 Agradecimento especial 

Seção cujo autor agradece especialmente uma pessoa ou grupo de pessoas, dada a 

magnitude da contribuição na elaboração do trabalho. A chamada “agradecimento especial” 

deve ser redigida na margem superior da página, em caixa alta e centralizada. Veja um exemplo:  

AGRADECIMENTO ESPECIAL 

 

À Profa. Dra. (Nome Completo), orientadora deste trabalho (pode ser especificado o 

trabalho: dissertação, tese), pelos ensinamentos, oportunidades, confiança, conselhos, carinho, 

preocupações, por tudo. 

 

5.6 Agradecimentos 

Texto em que o autor faz agradecimentos de maneira destacada às pessoas e/ou 

instituições que contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho. A palavra 

“agradecimentos” deve ser redigida na margem superior da página, em caixa alta e centralizada. 

Recomenda-se saltar uma linha entre os parágrafos.  

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo apoio financeiro 

na concessão da bolsa, fundamental para a efetivação e conclusão deste estudo.  

 

À Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect) 

de Mato Grosso do Sul, pelo financiamento da pesquisa: protocolo n. XXX.XXX.XXX, 

convênio XX/XXXX. 
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Ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, campo de coleta de dados, pelo 

apoio e parceria.  

 

Ao Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção ao Paciente Crítico 

(Premus-APC), pela oportunidade e excelência.  

 

Aos colaboradores do Premus-APC, pela inestimável contribuição para o meu 

crescimento pessoal, profissional e intelectual por meio dos ensinamentos e exemplos.  

 

5.7 Epígrafe 

Elemento no qual o autor apresenta uma citação, seguida da sua respectiva autoria, 

relacionada com o assunto tratado no corpo do trabalho. Não se escreve a palavra “epígrafe”. 

O texto deverá estar situado na margem inferior do papel. Epígrafes também poderão ser 

colocadas na primeira página das seções do documento, logo abaixo no título da seção 

(saltando-se uma linha). Neste caso, estas deverão partir do centro da página para a margem 

direita, redigidos em fonte de tamanho 10, em itálico, alinhamento à esquerda, espaçamento 

simples. De qualquer forma, a obra cuja epígrafe foi retirada deve constar na lista de referências. 

A Figura 5 exemplifica os dois tipos de epígrafes empregados em trabalhos acadêmicos.  

 
Elementos pré-textuais  Primeira página das seções 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imaginação é mais importante que o conhecimento.  

Albert Einstein 

  

REVISÃO DA LITERATURA  

“Primum Non Nocere”. 

Hipócrates 

 

Desenvolver normalmente o texto da seção, 

neste caso, da Revisão de Literatura.  

 

 

     

Figura 5: Exemplo de epígrafes.  
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5.8 Resumo em língua vernácula 

Elemento obrigatório, o resumo consiste na apresentação concisa dos pontos mais 

relevantes da obra. Ele fornece uma ideia geral, rápida e clara do conteúdo e das conclusões do 

trabalho. A referência do trabalho acadêmico deve ser apresentada na parte superior da folha, 

em alinhamento justificado. A palavra RESUMO deve estar centralizada, em caixa alta e 

separada da referência do trabalho e do texto do resumo por duas linhas em branco: uma antes 

e outra depois. O texto do resumo deve ser: 

● Redigido em português, folha própria, parágrafo único, texto justificado, espaçamento 

simples, sem recuo de parágrafo, na terceira pessoa do singular, com o verbo na voz 

ativa, com extensão de 150 a 500 palavras; 

● Objetivo, claro, conciso, indicativo ou informativo, crítico e provocador;  

● Corrido (não estruturado) de modo a contemplar os seguintes aspectos: introdução ou 

background, objetivo principal, métodos, resultados e conclusões do trabalho; 

● Ausente de citações;  

● Deve conter informações referentes ao avanço no conhecimento promovido pelo 

trabalho, as implicações para a prática e se contou com financiamento; e 

 

Abaixo do texto do resumo, saltando-se uma linha, deve-se apresentar os descritores. 

De três a seis, os descritores devem ser representativos do conteúdo do trabalho, redigidos em 

parágrafo próprio, antecedidos da expressão “Descritores” (em negrito), seguida de dois pontos, 

separadas entre si por ponto (.) e finalizadas também por ponto. Os descritores devem ser 

extraídos dos vocábulos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e/ou Medical Subject 

Headings (MeSH). 

A primeira frase da introdução/background deve ser significativa, de forma que 

explique a problemática estudada. Recomenda-se que a introdução não ultrapasse três 

sentenças. 

 

5.9 Resumo em língua estrangeira 

Elemento obrigatório redigido em inglês com as mesmas características do resumo em 

língua vernácula. Para resumo e descritores usar respectivamente as traduções “Abstract” e 

“Descriptors”. Não usar “Summary” ou qualquer outra variação.  

 

5.10 Lista de ilustrações 
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Elemento opcional, mas obrigatório quando o trabalho contém ilustrações. Deve ser 

elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome 

específico (Figura, Quadro, Gráfico, etc.), travessão, título e respectivo número de página 

correspondente. Quando a quantidade justificar (recomenda-se a partir de cinco), deve ser 

elaborada uma lista própria para cada tipo de ilustração (figuras, quadros, gráficos, 

fluxogramas, organogramas, desenhos, esquemas, fotografias, mapas, plantas, fotos e outras). 

As tabelas não são ilustrações e, portanto, devem ter sua própria lista. 

 

5.11 Lista de tabelas 

Elemento opcional, mas obrigatório quando o trabalho contém tabelas. A lista deve ser 

apresentada de acordo com a ordem de aparição no texto, com cada item designado por seu 

nome específico (Tabela), acompanhado do respectivo número e da página correspondente. 

Nota: A apresentação das tabelas deve atender o preconizado pelo IBGE. A tabela deve 

ser sempre citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. 

 

5.12 Lista de abreviaturas e siglas 

Elemento opcional (obrigatório quando o trabalho conter abreviaturas ou siglas) que 

apresenta a relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras 

ou expressões correspondentes grafadas por extenso. Recomenda-se a elaboração de lista 

própria para cada tipo (abreviaturas e siglas). A lista de abreviaturas e siglas desse regulamento 

constitui-se exemplo para efeito de formatação. 

Este regulamento adota as seguintes definições:  

● Abreviatura: “representação de uma palavra por meio de alguma(s) de sua(s) sílaba(s) 

ou letra(s)” (ABNT - NBR 14724, p. 1). 

● Sigla: “conjunto de letras iniciais dos vocábulos e/ou números que representa um 

determinado nome” (ABNT - NBR 14724, p. 3).  

 

Nota: O uso de siglas e abreviaturas deve seguir as recomendações da Secretaria 

Especial de Comunicação Social, do Senado Federal.  

 

5.13 Lista de símbolos 

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido significado. A 

Figura 6 ilustra a apresentação gráfica deste elemento.  
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LISTA DE SÍMBOLOS 

 

%  Porcentagem 

@  Arroba  

©  Copyright 

®  Marca registrada 

α  Alfa 

β  Beta 

≥  Maior ou igual  

≤  Menor ou igual 

≠  Diferente 

$  Cifrão  

~  Aproximadamente 

≡  Equivalente a 

√  Raiz quadrada 

∞  Infinito 

Є  Pertence 

∑  Somatório 

Figura 6: Exemplo de lista de símbolos. 

 

5.14 Apoio de órgão de fomento 

Os órgãos ou agências de fomento são entidades que concedem financiamento para o 

desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas. Existem inúmeros órgãos e agências 

de financiamento nacional e internacional, como Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do 

Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect) do Mato Grosso do Sul (MS), o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Quando houver financiamento de qualquer natureza ou 

recebimento de bolsa relacionados ao desenvolvimento do trabalho acadêmico, a agência ou 

órgão financiador deverá ser mencionado em página exclusiva. 

Conforme disposto na Portaria nº 206, de 4 de setembro de 2018, os trabalhos financiados 

– integral ou parcialmente – pela CAPES deverão, obrigatoriamente, fazer referência ao apoio 

recebido em todas as mídias publicadas. Segundo a portaria, as seguintes expressões deverão ser 

usadas no idioma do trabalho: 
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“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”. 

“This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001”.  

Por meio da Portaria nº 141, de 3 de fevereiro de 2020 (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 2020), a UFMS dispõe sobre a obrigatoriedade de 

citação da UFMS em publicações em âmbito nacional e internacional. Em forma de agradecimento, 

a UFMS orienta a inclusão da seguinte frase: “O presente trabalho foi realizado com apoio da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/MEC – Brasil”. Quando não houver outro 

órgão de financiamento, essa menção deverá ser incluída no elemento “agradecimentos”.  

Conforme apresentado na Figura 7, este elemento deve ser apresentado em página própria, 

imediatamente antes do sumário. A expressão “Apoio de órgão de fomento” não deverá ser 

redigida, assim como ocorre com epígrafe. O texto de apoio financeiro deverá ser posicionado 

no centro da página, em caixa baixa, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, 

espaçamento 1,5 e centralizado. 

 

Fundect 

 

 

 

 

Estudo subvencionado pela Fundação de 

Apoio ao Desenvolvimento de Ensino, Ciência e 

Tecnologia (Fundect) de Mato Grosso do Sul – 

chamada Fundect/DECIT-MS/CNPq/SES n. 

xx/ano, PPSUS-MS, protocolo n. xxxxxxx – e 

inserido no projeto matriz “Título do projeto 

financiado”: que pode não ser necessariamente o 

mesmo título do trabalho acadêmico apresentado. 

 

 

 

 

 

CAPES 

 

 

 

 

 

 

“O presente trabalho foi realizado com apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de 

Financiamento 001”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Exemplos de menção ao apoio de órgão de fomento. 

 

 

5.15 Elemento textual – manuscrito 
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Neste elemento, deve-se apresentar o manuscrito científico, segundo as diretrizes para 

autores da revista escolhida para a submissão em comum acordo com o orientador. Normatiza-

se que essa seção seja iniciada com o título do trabalho acrescido da seguinte nota de rodapé: 

“Este manuscrito será submetido na (nome completo e por extenso da revista)”. 

 

5.16 Apêndice 

Apêndice e Anexos são elementos pós-textuais, isto é, que sucedem o texto e 

complementam o trabalho, cujos títulos não são numerados, devem ser posicionados na parte 

superior da folha, sem recuo. Alinhamento centralizado deve ser adotado para todos os títulos.  

Elemento opcional (obrigatório quando o trabalho conter apêndice) que exibe um texto 

ou documento elaborado pelo autor, com vistas a complementar sua argumentação, sem 

prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Quanto a apresentação gráfica, o título deve estar 

presente no alto da página, centralizado, seguindo o mesmo recurso tipográfico das seções 

primárias, precedido da palavra APÊNDICE em caixa alta e seguida de identificação usando as 

letras do alfabeto, travessão e pelo respectivo título em caixa baixa. Letras maiúsculas dobradas 

devem ser utilizadas quando esgotadas as letras do alfabeto. A seguir exemplo de apresentação 

de APÊNDICE:  

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados da pesquisa 

APÊNDICE C – Base de dados da pesquisa 

 

5.17 Anexo 

Elemento facultativo (obrigatório quando o trabalho conter anexo) que apresenta um 

texto ou documento não elaborado pelo autor, que fornece fundamentação, comprovação e 

ilustração ao trabalho. Deve ser precedido da palavra ANEXO, no alto da página, centralizado, 

identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título em caixa 

baixa. Letras maiúsculas dobradas devem ser empregadas quando esgotadas as letras do 

alfabeto. A seguir exemplo de apresentação de ANEXO:  

 

ANEXO A – Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa 

ANEXO B – Carta de anuência do hospital para a realização da pesquisa 

ANEXO C – Termo de autorização institucional para uso de documentos dos pacientes 
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6 AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO TCR 

É facultado ao residente – em concordância com o seu orientador – a defesa pública do 

TCR caso seu manuscrito já tenha sido publicado ou aceito para publicação em revista científica 

classificada pela CAPES como B1 ou superior na área Interdisciplinar ou na área de formação 

do residente. Neste caso, será automaticamente atribuída nota máxima ao TCR. 

 

6.1 Avaliação do TCR  

A avaliação do TCR será realizada por uma banca examinadora composta por dois 

membros titulares, um membro suplente e o orientador (presidente da banca), conforme os 

seguintes critérios:  

a) Os membros das bancas podem ser professores da UFMS ou de outras Instituições de 

Ensino Superior, profissionais das instituições executoras do Premus-APC ou de outras 

Instituições de Saúde, desde que possuam titulação mínima de mestre;  

b) O professor orientador e o Residente (R2) devem certificar-se da titulação dos 

componentes das bancas, antes de fazer o convite; 

c) Caso haja defesa de TCR com membro da banca com titulação inferior a mestre, a defesa 

será, a qualquer tempo, desqualificada;  

d) Os dois componentes da banca são indicados pelo orientador e residente;  

e) O residente deverá enviar à coordenação – por e-mail e com 30 dias de antecedência da 

data da defesa – a solicitação de agendamento de defesa para apreciação, aprovação e 

elaboração de certificados de participação (APÊNDICE B); e 

f) Os residentes apresentarão os seus TCRs na segunda semana de fevereiro, sob 

organização da coordenação do Premus-APC. 

 

6.2 Realização das bancas 

a) A avaliação do TCR acontecerá preferencialmente de forma presencial e, 

excepcionalmente, com autorização da coordenação do Premus-APC, de forma remota;  

b) O orientador deve informar os membros da banca sobre o preenchimento do formulário 

de avaliação da defesa (APÊNDICE C), cuja entrega deverá ser providenciada o mais 

breve possível à secretaria do Premus-APC, com cópia para o orientador; 

c) O orientador emitirá uma nota que versará sobre o desempenho do residente no processo 

de orientação do TCR (APÊNDICE D); e  

d) Uma ata dos trabalhos será lavrada (APÊNDICE E) e enviada à coordenação do Premus-

APC juntamente com todas as fichas de avaliação. 
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6.3 Apresentação do TCR  

a) O residente terá de 30 a 40 minutos para apresentar o TCR em Projetor Multimídia 

(Datashow); 

b) Apresentado o TCR, cada membro da banca examinadora terá até 15 minutos para 

arguições e o residente igual tempo para as respostas; cujos tempos podem ser estendidos 

em comum acordo com o presidente da banca; 

c) A organização do evento de defesa será de responsabilidade da Coordenação do Premus-

APC;  

d) A presidência da banca será exercida pelo orientador; e 

e) A nota final do TCR será composta pela média das notas emitidas pelo orientador e 

componentes da banca examinadora, por meio dos formulários de avaliação 

(APÊNDICE C e D).  

 

6.4 Nota final do TCR  

A nota do TCR será composta pela nota da defesa dos dois membros da banca (parte 

escrita e apresentação/arguição) e pelo desempenho do residente no processo de orientação pelo 

orientador, sendo calculada conforme fórmula abaixo.  

 

Nota final = (Nota do Avaliador 1 + Nota do Avaliador 2 + Nota do orientador) / 3  

 

O residente será aprovado se obtiver nota mínima de 70,0. O residente que obtiver uma 

nota entre 50,0 e 69,0 terá até 30 dias para realizar as correções apontadas pela banca e pelo 

orientador e terá uma nova oportunidade de defender seu TCR. Quando a nota for inferior a 

50,0, o residente será automaticamente reprovado. A nota será divulgada no ato da defesa e 

formalizada no Sigpós. 

 

6.5 Entrega da versão final do TCR  

Mesmo que aprovado, normalmente o TCR requer ajustes, com base na avaliação dos 

membros da banca. As correções e aprimoramentos deverão ser realizadas pelo residente num 

prazo de até 30 dias, quando serão submetidas à aprovação do orientador.  

 

6.6 Condições para aprovação 

Para ser aprovado no TCR, o residente deverá enviar para o e-mail oficial do Premus-

APC, com cópia para o orientador, os seguintes documentos: 

a) Ata de defesa do TCR (Apêndice E); 
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b) Versão final do TCR; e 

c) Comprovante de submissão do manuscrito em periódico científico. 

Somente terão direito ao certificado de conclusão, os residentes que cumprirem as 

normas estabelecidas neste regulamento e obtiverem aprovação na avaliação. As situações que 

não ocorrerem conforme o previsto neste regulamento serão analisadas individualmente pela 

coordenação e, em segunda instância, pelo NDAE do Premus-APC. 

 

CASOS OMISSOS  

Os casos omissos serão resolvidos pelo NDAE.
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8 APÊNDICES 

 

8.1 APÊNDICE A – Declaração de aceite para orientação  

 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

Declaro que aceito orientar o residente ______________________________________ 

do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção ao Paciente Crítico (Premus-

APC) na elaboração e desenvolvimento do projeto de Trabalho de Conclusão de Residência 

(TCR), que deverá compreender o seguinte tema “(tema ou problema a ser trabalhado mesmo 

que amplo ou provisório)”. 

Estou ciente de que a defesa está programada para a primeira semana de dezembro do 

segundo ano, bem como da necessidade de realizar orientação semanal na elaboração e 

execução do projeto de TCR. Comprometo-me a atender às solicitações do Premus-APC 

relativas ao projeto, tendo em vista que tais procedimentos dão ao residente o direito à liberação 

de cinco horas semanais para desenvolver suas atividades para a elaboração e a execução do 

projeto.  

 

 

Campo Grande, MS, ___ de ______________ de ______. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Orientador  Assinatura do Co-orientador 
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8.2 APÊNDICE B – Formulário para agendamento da defesa do Trabalho de Conclusão 

de Residência 

  

 

 

AGENDAMENTO DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA 

 

 

Campo Grande, MS, (dia) de (mês) de (ano). 

  

 

Prezado coordenador, 

  

Venho, por meio deste, requerer a Vossa Senhoria o agendamento da defesa do meu 

Trabalho de Conclusão de Residência (TCR). Declaro que o trabalho foi elaborado em 

consonância com as diretrizes (in)nacionais de ética em pesquisa e com o Regulamento do TCR 

do Premus-APC. 

  

Residente: _______________________Tel.: _______________ e-mail: _________________ 

Orientador: _______________________ 

Co-orientador: _______________________ 

Título provisório do TCR: _______________________ 

Data da defesa: ____/____/______ às ___:____h 

Local da defesa: _______________________ 

  

  

Membros da banca (Exemplo) 

Nome completo CPF Função Titulação Instituição 

Fulano de tal www.xxx.yyy-zz Orientador Dr. UFMS 

Sicrano de tal www.xxx.yyy-zz Membro Interno Dr. Unicamp 

Beltrano de tal www.xxx.yyy-zz Membro Externo Me. UERJ 

Beltrão de tal www.xxx.yyy-zz Suplente Dr. UFMS 

  

  

  

  

  

Residente   Orientador   Co-orientador 
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8.3 APÊNDICE C – Ficha de avaliação do Trabalho de Conclusão de Residência 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Avaliador: _____________________________________________________________ 

Residente: ____________________________________________________________ 

Orientador: ____________________________________________________________ 

 

QUESITOS AVALIADOS NOTA 

Trabalho escrito (0-50,0)  

Coerência da introdução: contextualização, estado da arte e lacuna do 

conhecimento (5) 

 

Robustez, brevidade e abrangência do Método (15)  

Pertinência e relevância dos resultados e discussão (15)  

Originalidade e relevância das conclusões (15)  

Apresentação oral (0-25)  

Qualidade da oratória, postura e domínio do conteúdo (15)  

Qualidade da apresentação gráfica e recursos audiovisuais utilizados (5)  

Cumprimento do tempo de apresentação (5)  

Arguição (0-25)  

Segurança, fundamentação, lógica, assertividade e técnicas empregadas nas 

respostas aos questionamentos (25) 

 

 

RESUMO DAS AVALIAÇÕES NOTA 

Trabalho escrito (0-50,0)  

Apresentação oral (0-25)  

Arguição (0-25)  

 

Nota Final do Avaliador 

 

 

 

RESULTADO FINAL: 

(    ) Trabalho Aprovado 

(    ) Trabalho Aprovado mediante correções (especificar em folha anexa) 

(    ) Trabalho Reprovado 

 

 

Campo Grande, ___ de ______________ de ______. 

 

 

 

 

 

Avaliador  Coordenador do Premus-APC 
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8.4 APÊNDICE D – Formulário de Avaliação do processo de orientação pelo Orientador  

 

Residente: 

 

Orientador:  

 

Avaliação do desempenho do residente no desenvolvimento do TCR (0-100) Nota 

1. Organização (10)  

2. Domínio do inglês (10)  

3. Boa escrita (10)  

4. Responsabilidade e compromisso (10)  

5. Busca pelo conhecimento científico (10)  

6. Proatividade e criatividade (10)  

7. Crítico e receptivo às orientações (10)  

8. Resolutividade (10)  

9. Habilidade nas relações interpessoais com o processo de pesquisa (10)  

10. Cumprimento de prazos (10)  

NOTA FINAL  

 

 

Campo Grande, ___ de ______________ de ______. 

 

 

 

 

 

Orientador do TCR 
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8.5 APÊNDICE E – Ata de defesa do Trabalho de Conclusão de Residência 

 

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA 

 

 

Aos _______ dias do mês de _________________ do ano de ____________, às ______ 

horas, na Unidade ____, da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na sala 

____, reuniu-se a Banca Examinadora, composta pelo Prof. ____________________________ 

(Presidente), Prof.(a) ____________________________ (membro efetivo) e Prof.(a). 

____________________________ (membro efetivo), para avaliação do Trabalho de Conclusão 

de Residência (TCR) do(a) residente ______________________, RGA____________, do 

Curso de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, apresentado sob o título: 

“__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________”. 

Após a apresentação do trabalho durante ___ minutos, seguida pela arguição pelos membros da 

Banca Examinadora, foi realizada avaliação com atribuição da nota _____ pela banca e nota 

____ pelo orientador referente ao processo de orientação. Portanto, a média das avaliações foi 

_____   e o TCR:  

(   ) Aprovado sem ajustes 

(   ) Aprovado com ajustes obrigatórios 

(   ) Reprovado.  

 

 

 

 

Nome 

Presidente banca 

  Nome 

Membro efeito 

  Nome 

Membro efeito 

 

 

 

Nome 

Coordenador Premus-APC 

 Nome 

Residente Premus-APC 

 


