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O presente Manual tem como objetivo
normatizar a elaboração dos Trabalhos de
Conclusão de Curso de Residência do Programa
de Residência Multiprofissional em Saúde da
Família de Florianópolis. 
As diretivas adotadas baseiam-se nas Normas
Técnicas Brasileiras (NBR) de informação e
documentação da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), de forma simplificada. 
O uso do Manual não dispensa a consulta às
normas da ABNT. 



PARTES QUE COMPÕEM O TRABALHO
CIENTÍFICO

Conforme as Normas ABNT, um trabalho
científico é dividido em três partes: elementos
pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-
textuais. 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

São as folhas que antecedem a introdução de um
trabalho de conclusão de curso e para
identificação, organização do trabalho e auxílio ao
leitor/avaliador. São eles: capa, folha de rosto,
termo de aprovação, dedicatória (opcional),
agradecimentos (opcional), epígrafe (opcional),
resumo e abstract, listas (se necessário) e
sumário.

ELEMENTOS TEXTUAIS

Constituem a parte do trabalho onde o tema/
assunto é apresentado e desenvolvido, e são os
seguintes: Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão.

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

Fazem o fechamento do trabalho.
Complementam a base de conhecimento
construída no desenvolvimento do trabalho
acadêmico. Devem apresentar todas as fontes
utilizadas na elaboração textual, bem como
complementar o trabalho. São eles: Referências,
Glossário, Apêndice(s), Anexo(s), entre outros.
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CAPA

CABEÇALHO:

Nome da instituição, seguido do nome do
curso, em fonte tamanho 12, CAIXA ALTA,
negrito, centralizado e com espaçamento 1,5
cm entre linhas na primeira linha da folha da
capa;  

NOME DO AUTOR:
 
Em fonte tamanho 12, CAIXA ALTA, negrito,
centralizado e com espaçamento 1,5 cm entre
linhas;  

LOCAL:

Em fonte tamanho 12, CAIXA ALTA, negrito,
centralizado e com espaçamento 1,5 cm entre
linhas e na penúltima linha da folha da capa (sem
a sigla do estado); Ano: (de entrega do trabalho
sem o mês), em fonte tamanho 12, CAIXA ALTA,
negrito, centralizado, com espaçamento 1,5 cm
entre linhas e na última linha da folha da capa
(sem o mês). 

TÍTULO: 

Em fonte tamanho 14, CAIXA ALTA, negrito,
centralizado e com espaçamento 1,5 cm entre
linhas; Subtítulo: (se houver), precedido de dois
pontos (:), em CAIXA ALTA, negrito e sem ponto
final; Tipo do documento, em fonte tamanho 12,
CAIXA ALTA, negrito, centralizado e com
espaçamento 1,5 cm entre linhas; 

DEVE TRAZER OS SEGUINTES ELEMENTOS:
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ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS



NOME DO AUTOR: 

Em fonte tamanho 12, CAIXA ALTA, negrito,
centralizado e com espaçamento 1,5 cm entre
linhas; Título: em fonte tamanho 14, CAIXA ALTA,
negrito, centralizado e com espaçamento 1,5 cm
entre linhas; Subtítulo: (se houver), precedido de
dois pontos (:) em CAIXA ALTA, negrito e sem
ponto final; 

NATUREZA DO TRABALHO: 

(Trabalho de Conclusão de Curso, Monografia ou
Dissertação), objetivo (grau pretendido) nome da
instituição e área de concentração, em fonte
tamanho 12, sem negrito, espaçamento simples;

NOME DO ORIENTADOR E CO-ORIENTADOR
(SE HOUVER):

Sem negrito, espaçamento simples;

LOCAL:

(Cidade da Instituição) em CAIXA ALTA, negrito,
centralizado e com espaçamento 1,5 cm entre
linhas e na penúltima linha da folha da capa;

ANO: 

(De entrega do trabalho sem o mês), em CAIXA
ALTA, negrito, centralizado, com espaçamento 1,5
cm entre linhas e na última linha da folha da
capa.

FOLHA DE ROSTO

DEVE TRAZER OS SEGUINTES ELEMENTOS:
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Os agradecimentos e dedicatória são opcionais, é
onde o autor pode citar pessoas que
contribuíram de alguma forma para a realização
do trabalho. A epígrafe também é opcional, e
pode ser transcrita uma frase ou trecho de
música e autor, que inspiraram o residente ao
longo da formação, durante a elaboração do TCR
ou que tenham proximidade com o tema do
trabalho.

AGRADECIMENTOS:

RESUMO:

O resumo deve ser antecedido pela referência do
próprio estudo, em parágrafo único (justificado),
espaçamento simples, sem recuo na primeira
linha. Deve ter entre 150 e 250 palavras e
apresentar introdução, situação problema,
justificativa, objetivo geral, metodologia e
resultados do trabalho. Usar o verbo na terceira
pessoa do singular, com linguagem impessoal.
Sugere-se utilizar frases curtas e não usar
citações. É necessário indicar, logo após o
resumo, de três a cinco palavras-chave e/ou
descritores, separadas entre si por ponto,
começando cada uma com letra maiúscula  e
finalizadas por ponto. 
Para acessar a base de descritores em saúde:
http://decs.bvs.br/

É um elemento obrigatório, e deve ser a versão
do resumo em outro idioma, sendo o mais
recomendado o inglês, seguido das palavras-
have e/ou descritores.

ABSTRACT:
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LISTAS (DE FIGURAS, GRÁFICOS, QUADROS,
TABELAS, ABREVIATURAS E SIGLAS):

Recomenda-se a elaboração de listas específicas
para cada um dos itens acima, quando houver
mais de cinco elementos da mesma espécie,
alinhado a esquerda e com espaçamento simples
entre linhas.

 
 

SUMÁRIO:

O título deve ser centralizado, em CAIXA ALTA e
negrito. Elementos pré-textuais não aparecem no
sumário.

*Imagem  Ilustrativa
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O texto de um documento deve ser dividido
em seções, sendo a seção primária (1) a
principal, seguida de outras divisões, como a
seção secundária (1.1); seção terciária (1.1.1);
seção quaternária (1.1.1.1); seção quinária
(1.1.1.1.1).
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REVISÃO DOS ELEMENTOS PRÉ-
TEXTUAIS

TÍTULO: 

Contempla e delimita o tema do estudo?
Sua formulação favorece o interesse do leitor?

AGRADECIMENTOS:

Todas as pessoas importantes nesse processo
foram lembradas? 
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RESUMO:

O leitor consegue ter uma visão geral do seu
trabalho a partir do resumo?
Os descritores selecionados como palavras
chaves são os mais adequados?

SUMARIO:

A paginação do sumário está correta?

NORMAS ABNT:

Todos os elementos pré-textuais estão de acordo
com as Normas da ABNT?
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INTRODUÇÃO: Divide-se em seções e subseções. 

Cada seção ou subseção deverá ter um título
apropriado ao conteúdo. 

Atentar para as citações conforme as Normas da
ABNT. 

Deve constar o problema- tema e delimitação-
apoiados em embasamento teórico sintetizado,
os motivos que estimularam a pesquisa, a
justificativa e objetivos da pesquisa. Os objetivos
podem ser descritos em seção secundária.

REVISÃO DE LITERATURA:
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ELEMENTOS TEXTUAIS
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METODOLODIA:

A Metodologia é a explicação minuciosa,
detalhada, rigorosa e exata de toda ação
desenvolvida no método do trabalho de pesquisa. 

Na metodologia devem ser apresentados todos
os procedimentos a serem adotados no projeto,
contendo um roteiro claro e detalhado das
etapas necessárias e das respectivas atividades a
serem executadas.

 
 

RESULTADOS:

Também chamada de “resultados e discussão” é
a parte do trabalho no qual deve-se apresentar,
comentar e interpretar os dados coletados na
pesquisa. É o espaço para comparação entre a
literatura pesquisada e os achados na pesquisa
que está sendo desenvolvida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Encontra-se na parte final do texto, e apresenta
as conclusões da pesquisa. Pode ser usada outra
denominação similar que indique a conclusão do
trabalho. 
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As considerações finais devem apresentar de
forma sintética, os resultados alcançados, bem
como indicar sugestões para futuras pesquisas. r

**Se o trabalho for apresentado no formato de
artigo, o pesquisador deve apresentar o artigo na
íntegra nos Resultados, anexando as normas da
revista escolhida para submissão e os elementos
pós-textuais.

**Se o trabalho for apresentado no formato de
produto, o pesquisador deve apresentar o produto
desenvolvido nos Resultados.



REVISÃO DOS ELEMENTOS TEXTUAIS

REVISÃO DE LITERATURA:

O marco teórico escolhido é suficiente para
compreender o contexto real em que o problema
ocorre? 
Está adequadamente dimensionada (nem ampla
demais, nem tão sucinta que não seja
suficiente)? 
Emprega referências atualizadas?
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METODOLOGIA:

Observar se a Metodologia está suficientemente
detalhada em termos de local, cenário, sujeitos
da pesquisa, período, forma de coleta e de análise
dos dados,.
Atentar para que todos os aspectos operacionais
estejam descritos, e de acordo com as Normdas
da ABNT.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Está claro para o leitor os resultados alcançados a
partir da intervenção ou estudo?
Respondeu se o problema proposto e se os
objetivos gerais e específicos foram alcançados?
Respondeu se a metodologia utilizada foi
suficiente para realizar os procedimentos, entre
outras conclusões do autor?
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REFERÊNCIAS:

Devem conter os elementos essenciais à
identificação do documento, de acordo com as
Normas da ABNT, com alinhamento à esquerda,
autores organizados em ordem alfabética e o
título em destaque (negrito).



ANEXO(S) (OPCIONAL):

A escrita deve ser caixa alto sucedida por
travessão e pelo título. Trata-se de elemento que
serve de fundamentação, comprovação ou
ilustração, como mapas, leis, estatutos etc. Os
anexos devem aparecer após os apêndices e
constar no sumário. A cada novo elemento deve-
se criar uma folha de apresentação. Quando
citados ao longo do texto, são identificados pela
palavra "anexo", seguido de letras por ordem
alfabética (ex: ANEXO A).

 

APÊNDICE(S) (OPCIONAL): 

Sâo elementos pós-textuais, identificados por
letras maiúsculas, em ordem alfabética, seguido
por travessão e pelo respectivo título. Devem
aparecer após as referências e constar no
sumário. A cada novo apêndice deve-se criar uma
folha de apresentação. Quando citados ao longo
do texto, são identificados pela palavra
APÊNDICE, seguido de letras por ordem
alfabética (ex; APÊNDICE A- Questionário). 
 Exemplos: questionário, entrevista semi-
estruturada, Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO (TCLE) :

O Termo de Consentimento Livre Esclarecido
(TCLE) é o documento que explica, em
linguagem clara e objetiva, todos os
procedimentos, vantagens e desvantagens de ser
um sujeito de pesquisa em um determinado
protocolo.

É o primeiro passo para o sujeito de pesquisa
ingressar em um estudo. Nele devem conter as
informações básicas do patrocinador e do Comitê
de Ética que aprovou este projeto, com intuito de
defender os interesses dos sujeitos da pesquisa
em sua integridade e dignidade e para contribuir
no desenvolvimento da pesquisa dentro de
padrões éticos

O modelo de TCLE está disponível no site da ESP.

DECLARAÇÃO DE FIEL GUARDIÃO:

Deve ser utilizado nas situações em há coleta de
dados pessoais em banco de dados e prontuários.
Este documento serve para firmar o compromisso,
por parte dos pesquisadores envolvidos perante o
guardião do banco de dados/prontuários, da
manutenção da confidencialidade das informações
individuais.

O pesquisador principal ou orientador, deve se
preocupar com a guarda/destino do material em
sua posse e em especial, conforme o nível de
criticidade dos documentos em sua posse, da
destinação, na eventualidade de um afastamento
da Instituição. Nossa orientação é a de que todos os
documentos, dentro do prazo mínimo de 5 anos, no
caso de afastamento do pesquisador
principal/orientador, devam ficar sob guarda da
coordenação de curso/departamento, até que
possam ser descartados da forma mais adequada.

O modelo de Declaração de Fiel Guardião está
disponível no site da ESP.
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REVISÃO DOS ELEMENTOS PÓS-
TEXTUAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

As citações bibliográficas identificam todos os
documentos utilizados como base para a
elaboração do projeto? 
A formatação utilizada está de acordo com a
norma da ABNT?

26

ITENS OPCIONAIS:

Estão organizados na mesma ordem que se
apresentam no sumário?

No caso de pesquisa com seres humanos,
apresentou apresentou o "Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido?

No caso de coleta de dados de prontuários
apresentou a "Declaração de Fiel Guardião"?
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PAGINAÇÃO:

Devem ser contados os elementos pré-textuais, a
partir da folha de rosto, mas não numerados. A
numeração deve ser colocada a partir da primeira
folha da introdução, em algarismos arábicos, no
canto superior direito da folha. 

REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO

FORMATAÇÃO DAS FIGURAS, GRÁFICOS,
QUADROS, TABELAS):

Deve ser feita na parte inferior, precedida da
palavra que designa o tipo de ilustração, seguida
do número de ocorrência no texto, em
algarismos arábicos, com título e/ou legenda. A
legenda deve ser escrita em fonte tamanho 10,
centralizada e em negrito. A fonte referenciada
(Autor; data) escrita em fonte tamanho 10,
centralizada e em negrito, e o tamanho da fonte
na parte interna das ilustrações também é 10.
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FORMATAÇÃO DAS TABELAS:

O título deve estar acima da tabela, centralizado
e em negrito, precedido da palavra Tabela com
seu respectivo número de ordem em algarismos
arábicos. O título deve ser o mais completo
possível indicando objetivamente o conteúdo.
Inserir dois espaços de 1,5 entre o texto que
antecede e o texto subsequente. O tamanho da
fonte na parte interna da tabela é 10. fonte
referenciada (Autor; data) escrita em fonte
tamanho 10, centralizada e em negrito. O
cabeçalho separado por traços horizontais, sem
linha de separação entre os dados e sem
fechamento lateral. Para as tabelas que ocupam
mais de uma folha observar a continuidade na
folha seguinte, repetindo o título e o cabeçalho e
inserindo uma linha horizontal de fechamento no
final da tabela.

TÍTULOS E SEÇÕES:

Nos títulos das seções não se utilizam pontos,
hífen, travessão, ou qualquer sinal após o
indicativo de seção ou de título;

Para as seções: primárias- utiliza-se negrito e
caixa alta; secundárias: somente caixa alta e sem
negrito; terciárias: a primeira letra de cada
palavra em maiúscula (desconsidera-se artigos e
preposições); quaternárias: somente a primeira
letra do título da seção em maiúscula;

No sumário, os títulos das seções devem
aparecer exatamente iguais ao que está contido
no trabalho.
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Os elementos como o resumo, as notas, as
referências, as legendas das ilustrações e tabelas,
a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da
instituição a que é submetida e a área de
concentração devem ser digitados em espaço
simples.

A numeração progressiva para as seções do texto
deve ser adotada para evidenciar a
sistematização do conteúdo do trabalho.

MARGENS, FONTE E ESPAÇAMENTO

Deve-se usar margens esquerda e superior de 3
cm; e margens direita e inferior de 2 cm; em
papel formato A4 (21 cm x 29,7 cm).

O parágrafo deve ter recuo na primeira linha 
de 1,5cm, justificado, sem espaçamento anterior
ou posterior. 

.
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Recomenda-se o uso de
fonte tipo Arial ou Times New
Roman, tamanho 12 para o
texto e de tamanho 10 para
citações de mais de três
linhas, notas de rodapé e
legendas das ilustrações e
tabelas.

32



33

https://www.normasabnt.org/

