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RESUMO 
 
 

STAROSKY; Ana Francisca. PANORAMA DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DO  VALE DO 
ITAJAÍ - BIGUAÇU NO PERÍODO DE 2003 A 2009-1. 2009.  60p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Graduação em Enfermagem, Universidade 
do Vale do Itajaí, Centro de Educação Biguaçu, Biguaçu/SC, 2009. 
 
Este estudo teve como objetivo identificar o panorama e as tendências temáticas e 
metodológicas dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Graduação 
em Enfermagem da Universidade do Vale do Itajaí no período de 2003 a 2009. Trata-se 
de um estudo documental, baseado em pesquisas desenvolvidas por Silva e 
colaboradores (2009) e no estudo de Ortiga e Paim (2009). A pesquisa foi realizada no 
acervo de monografias do Curso de Graduação em Enfermagem da Biblioteca da desta 
universidade. A sistematização dos dados coletados se deu por meio de um formulário 
em que foram contemplados os itens: tema; metodologia; tipo de estudo; sujeitos de 
estudo, metodologia e instrumentos utilizados, além do cenário da pesquisa. Foram 
analisados 105 TCC num total de 147. Analisando a tendência temática em grupos 
específicos observa-se que as áreas de saúde da mulher e do adolescente são as mais 
estudadas, seguidas da saúde da criança, sendo que saúde do adulto e do idoso se 
equipararam. Em sua maioria os estudos são de natureza qualitativa, mas a abordagem 
quanti-qualitativa também é bastante utilizada. A maioria das pesquisas é realizada em 
unidade hospitalar. Os sujeitos de pesquisa que se destacaram foram os pacientes e os 
profissionais de enfermagem. Pode-se notar que a maioria dos trabalhos utiliza 
Madeleine Leininger como teoria norteadora, seguida de Wanda de Aguiar Horta.O 
instrumento mais utilizado para a coleta de dados foi a entrevista, seguido por aplicação 
de questionário. Identificou-se no estudo que os resumos consultados não seguiam a 
NBR 6028 (1990) sendo esta uma fragilidade do estudo, considerando-se que os 
resumos não indicavam os dados necessários para uma análise mais aprofundada. 
Como resultado deste estudo indica-se que o Curso de Graduação em Enfermagem da 
UNIVALI crie grupos de pesquisa e estruture linhas de pesquisa, visando o 
fortalecimento de áreas de pesquisa e crie a possibilidade de inclusão de acadêmicos 
desde o início do curso em projetos de pesquisa e iniciação científica, pois a tendência 
é se fazer clínica baseada em evidências. Neste sentido, a inserção precoce na 
pesquisa vai facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos e esta 
aproximação com o processo de pesquisa consolida o aprendizado e evitaria que, ao 
final do curso, aparecessem fragilidades metodológicas nos TCC, tais como as 
relatadas neste estudo em relação às adequações dos resumos às normas técnicas 
usadas como referencial. Ressalta-se como pontos fortes dos TCC analisados a 
diversidade de cenários e sujeitos pesquisados, seguindo o ciclo vital do ser humano 
que é o eixo estruturante do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 
Enfermagem da UNIVALI/Biguaçu. 
 
Palavras-Chave : Pesquisa em Enfermagem, Enfermagem; monografia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No curso de graduação, os propósitos do ensino devem ampliar horizontes 

culturais dos estudantes, desenvolver a capacidade de julgamento, a honestidade 

intelectual em relação aos trabalhos lidos e citados, a tolerância, o respeito pelas 

opiniões alheias, a capacidade de expressão, enfim, conhecimentos, idéias, atitudes e 

hábitos. Neste sentido, as Instituições de Ensino Superior necessitam comprometer-se 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação de Enfermagem 

que preconizam uma formação do profissional enfermeiro generalista, crítica e reflexiva, 

capaz de conhecer e intervir sobre as situações de saúde-doença mais prevalentes no 

perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as 

dimensões biopsicossociais e seus determinantes (OGUISSO, 2007). 

O ensino que privilegia apenas o uso do conhecimento já produzido dificulta a 

realização de pesquisas científicas e inovações na prática de trabalho. Essa falta de 

estímulo inviabiliza, também, a divulgação dos conhecimentos gerados no cotidiano 

profissional, impossibilitando o crescimento da Enfermagem como campo de 

conhecimento científico (OGUISSO, 2007). 

Vários são os métodos utilizados pelos pesquisadores em enfermagem e essa 

diversidade é extremamente importante para o espírito científico, sendo que o objetivo 

principal é a descoberta do conhecimento (POLIT; HUNGLER, 1995). 

O conhecimento gerado a partir de pesquisa ou estudos é fundamental para 

estabelecer uma base científica que contribua para a qualidade do cuidado e 

credibilidade profissional, assim a Enfermagem acaba tendo um compromisso social 

com as atividades de pesquisa que desenvolve (GIACCHERO, 2006). 

Na área da saúde, constitui-se uma preocupação crescente dos diversos 
profissionais o aprimoramento de conhecimentos técnicos e científicos 
visando qualificar cada vez mais o nível de assistência prestado ao 
cliente, família e comunidade. Nesse contexto, encontra-se o enfermeiro 
que tem em suas mãos algo precioso que deve ser desenvolvido em 
todos os momentos: o cuidado com outro. Cuidado este que envolve 
todo um aparato de informações, um conhecimento que não é algo 
acabado, mas uma construção que se faz e refaz de forma dinâmica. A 
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atividade de pesquisa, por exemplo, se constitui estratégia fundamental 
para a construção desse conhecimento. Assim, a atividade de pesquisa 
é um dos compromissos sociais da enfermagem (GIACCHERO, 2006). 

Durante muitos anos os estudantes de enfermagem têm produzido Trabalhos de 

Conclusão de Curso. Cada um com uma temática diferente, sendo às vezes escolhidas 

pelos estudantes, sem estarem vinculadas a um eixo ou tema de pesquisa das escolas 

em que se inserem.  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência para a conclusão dos 

cursos superiores no país, constituindo-se em requisito obrigatório. Trata-se de uma 

atividade indispensável à integralização do curso, utilizada como indicador na avaliação 

da qualidade institucional e, ainda, como contribuição social (SILVA, 2009). 

O objetivo geral do TCC é propiciar aos alunos concluintes do Curso de 

Enfermagem, a oportunidade de articular os conhecimentos teórico-práticos adquiridos 

ao longo do curso, com a metodologia e a produção científica disponível para melhor 

compreender, detectar e conhecer os vários contextos que envolvem o cuidar e as 

ações dos profissionais de saúde. Dessa forma, aprimorando sua capacidade de 

interpretação e crítica destas realidades, tendo como proposta o desenvolvimento da 

capacidade de interpretação e crítica em Enfermagem, além do desenvolvimento 

científico da profissão e do conhecimento das demandas da comunidade. 

Com o intuito de conhecer qual o panorama dos trabalhos dos TCC 

desenvolvidos no Curso de Graduação em Enfermagem da UNIVALI – campus Biguaçu 

foi realizada uma busca no acervo da Biblioteca deste campus identificando as 

tendências metodológicas de cada TCC, para posterior análise dos trabalhos 

desenvolvidos no Curso de Graduação de Enfermagem da UNIVALI Campi Biguaçu, 

compreendendo que este foi mais um passo na ampliação do conhecimento a respeito 

do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIVALI – campi Biguaçu. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

• Conhecer o panorama dos trabalhos de conclusão de curso, do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade do Vale do Itajaí (Biguaçu) no 

período de 2003 a 2009. 

 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

• Identificar as tendências temáticas e metodológicas dos trabalhos de conclusão 

de curso, do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Vale do 

Itajaí (Biguaçu) no período de 2003 a 2009. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

3.1 Aproximação ao tema pesquisa e pesquisa em Enfe rmagem 
 

 

Minayo (1993, p.23), vendo por lado mais filosófico, considera a pesquisa como  

atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da 

realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que 

define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma 

atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, 

fazendo uma combinação particular entre teoria e dados. 

Demo (1996, p.34) insere a pesquisa como atividade cotidiana considerando-a 

como uma atitude, um “questionamento sistemático crítico e criativo, mais a intervenção 

competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido 

teórico e prático”. 

De acordo com Minayo (1993, p. 97), a pesquisa bibliográfica é capaz de projetar 

luz e permitir uma ordenação ainda imprecisa da realidade empírica. Pesquisar é algo 

que deve ser visto como um treino, constante, de formas interrogativas, buscando 

sempre obter algumas respostas objetivas ou interrogações que possuímos dentro de 

nós (MINAYO, 1993). 

As pesquisas podem ser classificadas de diversas formas, o mais comum é 

dividir do ponto de vista da sua natureza, conforme a forma de abordagem do 

problema, conforme os objetivos e do ponto de vista dos procedimentos técnicos. 

De acordo com a natureza podem ser classificadas como: 

• Pesquisa  Básica : tem como objetivo gerar conhecimentos inovadores e de 

grande valia para o avanço da ciência sem que tenha uma aplicação prática 

presumida, envolve verdades e interesses gerais.  

• Pesquisa  Aplicada : tem como objetivo provocar conhecimento para a aplicação 

prática conduzidos à resolução de problemas específicos relaciona verdades e 

interesses locais (SILVA, 2001). 
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Conforme os tipos de abordagens podem ser: 

 

• Pesquisa Quantitativa : relaciona uma população de objetos de observação 

comparáveis entre si, pressupõe que tudo pode ser “quantificável”, que nada 

mais é do que descrever em números as opiniões e informações para 

posteriormente classificar e analisar as informações. Faz-se necessário o uso de 

recursos e técnicas estatísticas, como porcentagem, desvio padrão, média, 

coeficientes, dentre outros (SILVA, 2001).  

• Pesquisa Qualitativa : enfatiza as especificidades de um problema em termos de 

sua origem e da sua razão de ser, faz uma relação ativa entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, uma conexão entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não consegue ser traduzida em números. Não necessita o uso de métodos e 

técnicas estatísticas, o espaço natural é a fonte direta para a coleta dos dados e 

o pesquisador é a ferramenta chave, os pesquisadores possuem uma tendência 

de analisar seus dados indutivamente (SILVA, 2001). 

 

Conforme os seus objetivos a pesquisa pode ser: 
 

• Pesquisa Exploratória : tem como objetivo a familiarização com o problema, 

tendo em vista torná-lo explícito ou de construir hipóteses. Possui como 

característica o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

possuem experiências relacionadas com o problema pesquisado, análise de 

exemplos que incitem a compreensão. Assume em geral as formas de Pesquisa 

Bibliográficas e Estudos de Caso (SILVA, 2001).  

• Pesquisa Explicativa : tem como objetivo descrever os fatores que determinam 

ou são de relevância para a ocorrência dos fenômenos. Tem um amplo 

aprofundamento do conhecimento da realidade porque explica a razão e o 

porquê dos eventos. Quando esse tipo de pesquisa é realizado no campo das 

ciências naturais necessita do uso do método experimental e quando utilizado 

nas ciências sociais requer o uso do método de observação. Geralmente assume 

a forma de Pesquisa Experimental e Pesquisa Expost-facto (SILVA, 2001). 
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• Pesquisa descritiva:  tem como objetivo descrever as características de 

determinado fato, fenômeno ou o estabelecimento entre variáveis. Possui como 

envolvimento o uso de técnicas padronizadas de coletas de dados como 

questionários e observação sistemática. Geralmente encontramos como 

pesquisa em forma de Levantamento (SILVA, 2001). 

 

Segundo Silva (2001), do ponto de vista dos procedimentos técnicos a pesquisa 

pode ser: 

 

• Pesquisa Bibliográfica : Caracterizada quando a elaboração da pesquisa se dá 

a partir de matérias já publicados, composto principalmente de livros, artigos de 

periódicos e também de matérias confiáveis que estão disponíveis na internet. 

• Pesquisa Experimental:  Caracterizado pela determinação de um objeto de 

estudo, é selecionado as variáveis que poderiam influenciar, é definido as formas 

de controle e de observação dos efeitos que esta variável causou no objeto. 

• Pesquisa Documental : Muito semelhante à bibliográfica, a pesquisa documental 

difere na natureza das fontes: vale-se de materiais que ainda não receberam 

tratamento analítico. 

• Levantamento:  Caracterizado pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento deseja-se conhecer, solicita-se informações e, em seguida, por 

análise quantitativa, obtém-se conclusões correspondentes. 

• Estudo de Caso:  É caracterizado por um estudo aprofundado e detalhado de 

um ou alguns objetos, de modo que se permita o vasto e detalhado 

conhecimento. 

• Pesquisa Expost-Facto : A pesquisa é feita a partir de fatos passados, é um 

estudo realizado após a ocorrência de variações na variável. O propósito é o 

mesmo da experimental, verificar relações entre variáveis (SILVA, 2001). 

 

A pesquisa em enfermagem nem sempre teve a importância e o reconhecimento 

que possui atualmente. A sua história começou com Florence Nightingale, durante a 

Guerra da Criméia. Durante todo o tempo em que Florence trabalhou pouco pode ser 
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encontrado na literatura de enfermagem sobre pesquisa, devido à falta de recursos e ao 

principialismo da enfermagem neste campo de pesquisa, isso no tempo em que 

Florence começou a trabalhar (POLIT; HUNGLER, 1995). 

Após Nightingale o padrão seguido pelas pesquisas em enfermagem alinhou-se 

de perto aos problemas enfrentados pelos enfermeiros. Uma vez que os enfermeiros 

passaram a buscar uma formação de nível superior começaram a ocorrer mudanças 

nos padrões dos funcionários. Assim os pesquisadores tinham como foco dos seus 

estudos não apenas na demanda e suprimento de enfermeiros, mas na qualidade de 

tempo necessário à realização das atividades de enfermagem. Durante muitos anos a 

enfermagem lutou por seu reconhecimento profissional, e a pesquisa mudou seu foco, 

passando a estudar os enfermeiros (POLIT; HUNGLER, 1995). 

A profissionalização da Enfermagem no Brasil ocorreu na década de 1920, com 

a chegada das enfermeiras americanas pela Fundação Rockefeller, em associação com 

o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), devido à política sanitarista do 

governo brasileiro. A motivação para que isso acontecesse foi econômica, pois com os 

graves surtos de cólera, peste bubônica, febre amarela e varíola, a exportação de café 

estava sendo prejudicada; logo, era imprescindível a atuação em saúde pública 

(ROESE, 2005). 

O conhecimento trazido pelas enfermeiras norte-americanas foi disseminado nas 

escolas brasileiras; a primeira a ser criada foi a Anna Nery no Rio de Janeiro. As 

primeiras enfermeiras formadas no Brasil foram selecionadas a partir de exigências que 

caberiam apenas às mulheres de classe média e alta, propagando a visão hierárquica 

da profissão, marcada pela divisão do trabalho, instituída por Florence Nightingale 

(ROESE, 2005). 

Com o passar dos anos algumas mudanças ocorreram, e na década de 50, os 

enfermeiros reuniram forças para fomentar a pesquisa em enfermagem.  

Entre vários aspectos que auxiliaram este fomento podemos citar: um aumento 

na quantidade de enfermeiros com preparação acadêmica avançada proporcionou uma 

alavanca para a criação do periódico Nursing Research; a disponibilidade de verbas 

para apoio à pesquisa em enfermagem; além do aperfeiçoamento das habilidades em 
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pesquisa por parte dos professores universitários contribuíram para o crescimento e 

interesse em se fazer pesquisas (POLIT; HUNGLER, 1995). 

Nos anos 70, o número de enfermeiros que estavam realizando pesquisa 

aumentou significantemente, assim como o aumento de discussões sobre as questões 

teóricas e contextuais ao redor da pesquisa em enfermagem. Com isso, sentiu-se a 

necessidade de criar fontes adicionais de comunicação e divulgação e foi quando três 

novos periódicos com foco em pesquisa foram criados: Advances in Nursing Science; 

Research in Nursing na Health e Western Journal of Nursing. Foi nessa década que 

ocorreram mudanças na ênfase dos estudos de pesquisa em enfermagem, passando 

de áreas como ensino, administração, currículo, recrutamento e as próprias 

enfermeiras, para o aperfeiçoamento do cuidado com os pacientes (POLIT; HUNGLER, 

1995). 

Na década de 80, do século XX, a pesquisa alcançou um novo nível de 

desenvolvimento. Um crescente aumento da quantidade de pesquisadores qualificados 

na área e a difusão e disponibilidade de computadores e materiais para a coleta e 

análise de informações proporcionou um conforto maior na condução das pesquisas e 

um reconhecimento de que a pesquisa constitui parte integrante da enfermagem como 

profissão. Com o desenvolvimento da pesquisa, aspectos como: tipos de pesquisas; 

métodos de coleta de informações; cuidados com a proteção e os direitos que os 

participantes dos estudos possuíam, bem como a relação da pesquisa com a teoria 

começaram a ser mais rigorosamente a serem observados (POLIT; HUNGLER, 1995). 

Ainda nos anos 80 vários acontecimentos trouxeram um impulso à pesquisa, 

como a criação, em 1983, do Center for Research for Nursing pela Associação dos 

Enfermeiros Americanos (ANA) e a criação do National Center for Nursing Institutes of 

Health em 1986. A criação desse centro fez com que a pesquisa em enfermagem desse 

um passo além. Também no final da década de 80 foi criado um importante periódico o 

Applied Nursing Research, que possuía relatórios de pesquisa de estudos de relevância 

especial às enfermeiras, no exercício de sua profissão (POLIT; HUNGLER, 1995).  

A década de 90, deste mesmo século, iniciou com a promessa de um desafio 

aos pesquisadores que contribuíram para desenvolver uma base científica de 
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conhecimentos para a prática da profissão. Nessa década o destaque da pesquisa está 

nas teorias de enfermagem (POLIT; HUNGLER, 1995).  

No Brasil a pesquisa em Enfermagem vem crescendo anualmente, tendo em 

vista que isso ocorreu a partir da reforma universitária em 1968. A partir da segunda 

metade do século XX, ocorreram algumas evoluções nas pesquisas voltadas mais para 

a pós-graduação, tendo em vista que na graduação muitos não são estimulados a 

realizarem pesquisas em Enfermagem, às vezes devido ao custo financeiro, ora devido 

ao desinteresse dos alunos (QUEIROZ, 2004). 

Como atividade sistemática e regular, a pesquisa em enfermagem no Brasil tem 

menos de 20 anos. No que se refere ao ensino superior, tais estratégias foram 

veiculadas pela Reforma Universitária (Lei nº 5540/68) que, ao redefinir a carreira do 

magistério a partir da qualificação dos docentes em nível de pós-graduação, fixando o 

princípio da unidade-pesquisa, propiciou a criação dos primeiros cursos de mestrado 

em enfermagem. Assim é que, entre 1972 a 1978 foram criados nove desses cursos 

que deram novo impulso à pesquisa nessa área. Por sua vez no início da década de 80 

foi quando a produção cientifica de enfermagem torna-se objeto de estudo de várias 

enfermeiras pesquisadoras, que a analisaram sob diferentes perspectivas. Algumas 

revistas brasileiras também estão contribuindo para a divulgação de pesquisas e para a 

construção do conhecimento em Enfermagem (BARREIRA, 1993). 

Na década de 90, do século XX, Trentini e Paim propõem um método de 

pesquisa para a enfermagem, a pesquisa convergente-assistencial.  Nesta modalidade 

de pesquisa, criada pensando nas enfermeiras e em sua prática assistencial, o 

pesquisador assume o papel de provedor da assistência/cuidado e ou educação 

durante o processo de coleta de informações; segue normas de rigor científico em 

relação à observação, registro e análise das informações, mas ao mesmo tempo deverá 

agir conforme as exigências da prática; agrega os principais envolvidos da prática para 

compor a equipe de pesquisa; mostra as mudanças na prática assistencial ocorrida 

durante o processo de pesquisa e apresenta alternativas de minimização de possíveis 

problemas identificados na prática (TRENTINI; PAIM, 1999). 
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3.2 O curso de Enfermagem na UNIVALI 
 

 

Na década de 70 com o término da ditadura o governo brasileiro fez esforços no 

Ministério da Educação e Cultura – MEC - junto ao Departamento de assuntos 

Universitários, para a reformulação dos cursos e serviços de saúde no país. O único 

curso a ser criado na área privada de ensino, com a qualidade do ensino dentro de 

mínimos estabelecidos pelo MEC foi o Curso de Enfermagem da Univali em Itajaí 

(UNIVALI, 2009). 

Perante uma iniciativa Institucional, pela posição geográfica e credibilidade que a 

UNIVALI já havia alcançado com o Campus de Itajaí e o Pólo Educacional de Nível 

Superior que esta região revela, o Curso é duplicado de Itajaí em Biguaçu no ano de 

2000 (UNIVALI, 2009). 

A Enfermagem fez distinção em uma proposta curricular autônoma com o Curso 

de Graduação em Enfermagem-Biguaçu. Apresenta uma dinâmica curricular centrada 

no eixo avaliativo como estratégia de ensino-aprendizagem. A proximidade e a inclusão 

de alunos e professores do Curso aos Serviços de Saúde, público e privados e a defesa 

do Sistema Único de Saúde-SUS, traz uma distinção em estudos, trabalhos de 

conclusão de curso, projetos extensionistas e publicações nacionais e internacionais de 

alunos e professores. Por dois anos consecutivos foi considerado o melhor curso de 

enfermagem do Estado, de acordo com as avaliações externas do ENADE e as estrelas 

alcançadas pela Pesquisa “Guia do Estudante” (UNIVALI, 2009). 

Em 2007 foi confirmado o reconhecimento do Curso pelo sistema de 

credenciamento do MEC, na instância estadual por parecer distinguido pela Comissão 

de Avaliadoras. O Curso de Graduação em Enfermagem-Biguaçu se destaca, pelo 

conjunto qualificado de docentes comprometidos com a educação e a formação em 

Enfermagem, por estratégias criativas de ensino e de aprendizagem atrelado à 

composição de uma das maiores Universidades do país (UNIVALI, 2009). 

O currículo adotado pelo curso de Graduação em Enfermagem é norteado em 

competências e os processos interdisciplinares fundamentados em Perrenoud (1999), 

Poloni (2000) e Japiassu (1993) entre outros autores (UNIVALI, 2007). 
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A sua matriz curricular está organizada visando que o enfermeiro egresso deste 

curso tenha um perfil generalista, com alicerce no rigor técnico-científico e ético, com a 

finalidade de assistir e cuidar do ser humano, gerenciar a assistência no processo 

saúde-doença e gerenciar serviços de saúde tanto no nível regional, estadual e 

nacional, desenvolvendo pesquisa ou outras maneiras de produção do conhecimento, 

direcionadas aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (UNIVALI, 2007). 

O curso é estruturado com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001 e desenvolvido 

em oito períodos curriculares, totalizando 4.185 horas equivalentes a 279 créditos. 

O curso de Graduação em Enfermagem deverá ter um Projeto 

Pedagógico, construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito 

de aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do 

processo ensino-aprendizagem. 

A aprendizagem deve ser interpretada como um caminho que possibilita 

ao sujeito social transformar-se e transformar o seu contexto. Este 

projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do 

estudante através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa, a 

extensão/assistência. Porém deverá ter a investigação como eixo 

integrador que retroalimenta a formação acadêmica e a prática do 

Enfermeiro (Ministério da Educação, 2001, apud UNIVALI, 2007). 

O Projeto Pedagógico (PP) se apresenta como uma forma de apontar os objetivos 

de um curso e orientar as estratégias a serem utilizadas. Mais do que um documento a 

ser arquivado, o PP deve ser um instrumento de integração, de coordenação das ações 

dos diversos sujeitos envolvidos no processo educativo (UNIVALI, 2007). 
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3.3 Regulamentação para realização do TCC 
 
 
 

 Cada instituição de Ensino Superior possui um “manual” de consulta para a 

construção do Trabalho de Conclusão do Curso. Na Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI) esse documento abrange não somente o Curso de Enfermagem, mas 

também todos os cursos da área da saúde do Campi de Biguaçu. 

 Neste regulamento constam deveres e obrigações de cada parte interessada e 

envolvida na construção do TCC que estão implementadas em harmonia com as 

demais atividades acadêmicas, além de contribuir para a condução na técnica de 

elaboração do TCC e no processo de ensino aprendizagem. 

 Conforme o Título I das Disposições Preliminares, o Art 1º cita que, 

Art. 1º  O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC emana da 

necessidade de integrar conteúdos teóricos à prática profissional, bem 

como atender às disposições das Diretrizes Curriculares para os Cursos 

de Graduação, as quais determinam que para concluir o Curso de 

Graduação, o acadêmico deverá elaborar um trabalho sob orientação 

docente (UNIVALI, 2007). 

 No decorrer do regulamento também é citado a forma com que é escolhido o 

tema, o professor orientador e a formação da banca examinadora da apresentação final 

do TCC, esses critérios são de acordo com cada aluno, com a linha de pesquisa que 

ele pretende seguir e de acordo com a disponibilidade de cada professor em orientar o 

aluno, este por sua vez deve ser apresentado em banca fechada e banca pública 

(ANEXO 1). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de pesquisa 
 

 

Este trabalho é um estudo documental, baseado em pesquisas desenvolvidas 

por Silva e colaboradores (2009) e no estudo de Ortiga e Paim (2009). 

  

 

4.2 Local da pesquisa 
 

 

A Pesquisa foi realizada no acervo de TCC do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Biblioteca da Universidade do Vale do Itajaí, Campi Biguaçu. 

 

 

 

4.3 Universo do estudo e período da pesquisa 
 

 

O universo do estudo foi composto pelo quantitativo de Trabalhos de Conclusão 

de Curso do Curso de Graduação em Enfermagem UNIVALI/campi Biguaçu disponíveis 

no acervo da Biblioteca. O período da pesquisa foi de julho a setembro de 2009. 

 

4.4 Aspectos Éticos 
 

 Devido a pesquisa ser baseada em dados secundários, documentos dos TCC, 

para a sua formulação, este trabalho não precisou passar pelo comitê de ética em 
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pesquisa, tendo em vista que não houve pesquisa com seres humanos, mas todos os 

dados como nome dos autores dos TCC foram mantido em sigilo. 

 

4.5 Processo de coleta 
 
 

Para a coleta de dados foi realizada uma leitura de fontes relacionadas direta ou 

indiretamente ao tema e, mais especificamente, a leitura dos resumos dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso de Enfermagem da Universidade do Vale do Itajaí –campi Biguaçu 

no período de 2003 à 2009/1. 

A leitura dos resumos foi realizada através do empréstimo dos Cds que 

continham os TCC de todos os anos da Universidade. Estes por sua vez foram salvos 

em um pen-drive para posterior leitura.  

 Os TCC estavam disponíveis em Cds ou em versão impressa na sala da 

coordenação do curso de enfermagem. Mesmo tendo acesso facilitado ao acervo, 

apenas 105 TCC foram lidos, de um total de 147, no período compreendido entre 2003 

e 2009-1. Os TCC foram divididos por semestres e anos.  

Os TCC que não foram analisados não estavam disponíveis no acervo da 

biblioteca e da coordenação, devido ao empréstimo dos trabalhos aos alunos sem um 

devido controle para quem cada TCC tivesse sido emprestado, impossibilitando uma 

coleta de 100% dos dados, constituindo-se em uma fragilidade deste estudo. 

Na leitura de cada resumo observava-se: os sujeitos de pesquisa, o local onde 

foi realizada a coleta de dados; se o autor utilizou alguma Teórica ou Teoria como guia; 

qual o tipo de estudo adotado; o objetivo da pesquisa e tipo de instrumento utilizado na 

coleta de dados. 

Para anotação dos dados foram criados quadros orientadores. Cada quadro 

agrupava dados específicos referentes a: área/tema (Apêndice A); metodologia utilizada 

(Apêndice B); cenário da pesquisa.(Apêndice C); sujeitos de pesquisa (Apêndice D); 

Teoria/Teóricas (Apêndice E) e instrumento de Coleta (Apêndice F). 
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As categorias foram criadas a partir do trabalho de.Silva et al (2009) e Ortiga e 

Paim (2009) que serviram como um guia para a coleta de dados. As categorias foram 

criadas baseadas nestes dois trabalhos e após leitura dos dados. 

 

 

Figura 1 : Categorias emergidas do estudo. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A organização e a análise dos dados é um aspecto prioritário no 

desenvolvimento de uma pesquisa.  

A sistematização dos dados coletados se deu por meio de quadros orientadores 

em que foram contemplados os itens: tema; metodologia; tipo de estudo; sujeitos de 

estudo, metodologia e instrumentos utilizados, além do cenário da pesquisa. 

Com base nos dados coletados por meio dos quadros orientadores da pesquisa 

(apêndices A, B, C, D, E e F) iniciou-se a análise dos dados. 

A seguir demonstrado, em gráfico, o percentual de trabalhos analisados neste 

estudo.  

 
Gráfico 01 : Demonstrativo do percentual de TCC analisados do Curso de Enfermagem/Biguaçu, no 
período 2003 a 2009/1. 

 

No período entre 2003-2009/1 foram realizados 147 TCC. No entanto, foram 

analisados somente 105, tendo em vista a disponibilidade dos mesmos no acervo da 

UNIVALI. Assim, analisamos 66,8% dos TCC realizados neste período.  
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A área ou tema de cada trabalho é extremamente importante para se poder 

conhecer qual a afinidade que os graduandos possuem com cada área de pesquisa, 

assim pode-se demonstrar esses dados no quadro 01. 

 

Quadro 01 : Classificação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, do Curso de Enfermagem/Biguaçu, de 
acordo com ano e área/tema abordado, no período de 2003 a 2009/1. 
 Área/ Temas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
  Administração em 

Enfermagem 
     1 2 3  

Doenças 
Transmissíveis 

   3 1 2  6 

S
aú

de
 

C
ol

et
iv

a
va

 

Saúde Coletiva 
1   3 3 5 1 13  

 Educação em 
Enfermagem 

  1  4 2 2 9 

Saúde da criança  2 1  2 2 1 8 

Saúde da Mulher  1 4 3 2 3 1 14 

Saúde do 

Adolescente 

  1 1 5 1 3 11 

Saúde do Adulto    1 1 1  3 

G
ru

po
s 

E
sp

ec
ífi

co
s 

Saúde do Idoso      3  3 

Saúde do 

Trabalhador 

 3   1 1 2 7 

Saúde Mental     3 2 1 6 

Área Hospitalar 2 1 1 3 6 3  16 

Estudantes de 

Enfermagem 

 1 1 1 1 1 1 6 

 

 

Total 3 8 9 15 29 27 14 105 

 

Devido ao curso não possuir uma linha de pesquisa obrigatória ou direcionada, 

os graduandos escolhem seus temas ou área de pesquisa de acordo com a afinidade 

pelo tema ou devido à disponibilidade do professor orientador.  

O curso não seguindo uma linha de pesquisa, possibilita o surgimento de vários 

temas de estudo, dificultando o trabalho dos orientadores, pela fragmentação dos 

temas abordados, uma vez que os alunos optam por temas de sua preferência. 

A não adoção de uma linha de pesquisa demonstra certa fragilidade do curso em 

pesquisa, uma vez que não acontecem pesquisas sistematicamente numa área 
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específica. Além disso, o Curso de Graduação em Enfermagem da UNIVALI, campi 

Biguaçu não possui grupos de pesquisas o que facilita esta fragmentação nos temas 

pesquisados. 

Como descrito anteriormente os TCC foram divididos por área/tema conforme 

demonstrado no gráfico 02.  

 
Gráfico 02:  Áreas temáticas abordadas nos Trabalhos de Conclusão de Curso, do Curso de 
Enfermagem/Biguaçu, no período 2003 a 2009/1 
 

No gráfico 02 observa-se que a área com um número significativo de trabalhos 

refere-se à saúde de grupos específicos, que segundo definição de descritores de 

saúde (DeCS, 2009) abrange a “saúde de grupos populacionais enfocando eixos 

temáticos específicos (saúde oral, mental, reprodutiva, etc.) ou ciclos de vida (saúde da 

criança, do idoso, do adolescente. etc)” .Neste caso considerou-se grupo específico: 

saúde da mulher, saúde do adolescente, saúde da criança, saúde do adulto e saúde do 

idoso, conforme demonstrado a seguir. 
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Gráfico 03:  Demonstrativo de quantitativo de TCC que abordam a saúde de grupos específicos  
no Curso de Enfermagem/Biguaçu, no período 2003 a 2009/1. 
 

Constata- se que as áreas de saúde da mulher e do adolescente são as mais 

estudadas, seguidas da saúde da criança, sendo que saúde do adulto e do idoso se 

equipararam. 

Esta concentração de trabalhos nestes grupos específicos se justifica devido ao 

Projeto Pedagógico do curso está estruturado no ciclo vital do ser humano. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 



 29 

5.1 ABORDAGEM UTILIZADA 
 
 

 

Observa-se que a maioria das pesquisas desenvolvidas no Curso de 

Enfermagem adota a abordagem qualitativa e, um número pouco expressivo adota as 

pesquisas quantitativas, seguido pela abordagem quanti-qualitativa.  

Um aspecto a ser considerado é o fato que a maioria dos docentes deste curso é 

egressa da Universidade Federal de Santa Catarina e o Curso de Enfermagem desta 

universidade, preferencialmente adota a pesquisa qualitativa. Entretanto, cabe ressaltar 

que as abordagens quantitativa e qualitativa, apesar de diferentes, são complementares 

e enriquecem a análise dos estudos. 

 Como pode ser observado, no gráfico 04, a maioria dos trabalhos adota a 

abordagem qualitativa, num total de 54.  

Outra abordagem bastante utilizada é a junção da quantitativa com a qualitativa, 

presente em 18 dos trabalhos analisados, uma complementando a outra no processo 

de pesquisa e análise dos dados. E ainda pode-se citar a falta de informação nos 

resumos, uma vez que encontramos 15 trabalhos que não citam a forma de abordagem 

utilizada para a formulação dos TCC. 

 

 
 

Gráfico 04: Demonstrativo dos tipos de abordagens utilizados nos Trabalhos de Conclusão de           

Curso, do Curso de Enfermagem/Biguaçu, no período 2003 a 2009/1. 
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 A maioria dos estudos qualitativos pode ser explicada pelo direcionamento da 

Enfermagem para o cuidado dos seres humanos, o que carece conhecer as suas 

percepções, experiências e subjetividades a fim de esquematizar linhas de ação para o 

cuidado. 

 Em relação à Pesquisa Convergente Assistencial (PCA) encontramos 9 TCC que 

utilizaram esta abordagem. Considerando que a PCA, segundo Trentini e Paim (1999, 

p.26) “é aquela que mantém durante todo o seu processo uma estreita relação com a 

situação social, com a intencionalidade de encontrar soluções para problemas, realizar 

mudanças e introduzir inovações na situação social” e ainda que pesquisador, neste 

tipo de pesquisa deve assumir o papel de provedor da assistência/cuidado e ou 

educação durante o processo de coleta de informações, há possibilidade dessas 

pesquisas não terem sido classificadas adequadamente quanto à abordagem, tendo em 

vista o contexto em que estão inseridos os TCC. 

 Encontramos 5 trabalhos descritivos que são pesquisas com objetivos de 

descrever a característica dos fenômenos pesquisados, o que atende bem aos 

objetivos do TCC. 
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5.2 Cenário de pesquisa 
 
 

 O cenário de pesquisa consiste no local onde foram coletados os dados para a 

realização do estudo. A seguir quadro 02, referente ao demonstrativo dos locais de 

pesquisa. 

 

Quadro 02: Classificação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, do Curso de Enfermagem/Biguaçu, de 
acordo com o cenário de pesquisa utilizado, no período de 2003 a 2009. 

Cenário 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
Não 
especificado 
claramente 

  1  3 1 3 8 

Casa de repouso      2  2 
Reserva 
indígena 

   1    1 

Domicílio  1  1 1 1  4 
Escolas  1 1  4 3 2 11 
Clínica Privada  1   2 3  6 
Maternidade  1 1 2 1 4  9 
Hospital 2 3 4 6 10 7 4 36 
Ambulatório/ 
Unidades de 
Saúde 

1 1 2 5 8 6 5 28 

Total 3 8 9 15 29 27 14 105 
 

Em um primeiro olhar, parece que a maioria das pesquisas é realizada em 

unidade hospitalar, focando-se ainda num modelo de curso hospitalocêntrico. No 

entanto, quando observamos os demais cenários de pesquisas, percebemos cenários 

voltados para a saúde coletiva, visando além do cuidado individual, também a 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, além da educação, estando esta 

realidade de acordo com os pressupostos do Projeto Pedagógico deste curso. O item 

referente ao cenário que não está especificado claramente é devido à falta de 

informação nos resumos dos trabalhos, uma vez que o corpo do texto não foi utilizado 

para a realização da pesquisa. 

Estes cenários nos mostram a variedade de campos e experiências vivenciadas 

na formação do curso de graduação em Enfermagem, UNIVALI – Biguaçu, tais como 

experiências em reserva indígena, casa de repouso, domicílio e escola, saindo do eixo 
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Hospital – Unidade de Saúde, considerando que a Universidade está interagindo 

amplamente com a sociedade e formando um enfermeiro generalista. 

Outra maneira desses dados serem visualizados é através do gráfico 05. 

 
Gráfico 05: Cenários de pesquisa nos Trabalhos de Conclusão de Curso, do Curso de 
Enfermagem/Biguaçu, no período 2003 a 2009/1 
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5.3 Sujeitos de Estudo 
 

 

 Os sujeitos de estudo foram classificados conforme informações contidas nos 

resumos de cada trabalho. 

  Alguns eram claramente especificados, já 8 trabalhos não continham qualquer 

tipo de informação referente aos sujeitos do estudo.  A seguir o demonstrativo dos 

sujeitos de pesquisa no gráfico 06. 

          

 
Gráfico 06: Sujeitos de pesquisa nos Trabalhos de Conclusão de Curso, do Curso de 
Enfermagem/Biguaçu, no período 2003 a 2009/1. 

 

Em relação aos sujeitos de pesquisa, observa-se grande variedade nos estudos 

pesquisados. Identificamos que, em sua grande maioria, os sujeitos de pesquisa são os 

profissionais da área da saúde (Agentes Comunitários de Saúde e Profissionais de 

Enfermagem) e os próprios pacientes, mas aparecem também os acadêmicos de 

enfermagem e familiares/acompanhantes, além de 8 trabalhos em que não 

especificavam os sujeitos de pesquisas em seus resumos. 



 34 

5.4 Teorias/ Teóricas Utilizadas 

 

 

Pode-se notar que a maioria dos trabalhos utiliza Madeleine Leininger (sendo 13) 

como teoria norteadora, seguida de Wanda de Aguiar Horta (com 11), e por Imogine 

King e Joyce Travelbee que possuem 9 trabalhos cada uma. Mas o que chama a 

atenção nesse quadro são os trabalhos que não citam a utilização de alguma teoria, 

num total de 45. No entanto, não se pode identificar se utilizaram ou não alguma 

teórica. Somente com uma análise mais profunda no documento na íntegra pode-se 

identificar mais adequadamente. 

  

Quadro 03: Classificação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, do Curso de Enfermagem/Biguaçu, de 
acordo com as teorias/teóricas utilizada, no período de 2003 a 2009. 
 
Teorias/Teóricas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total  

Betty Neuman    1 1   2 

Wanda Horta 1 1 2 1 1 3 2 11 

Madeleine Leininger  2 2 2 3 3 1 13 

Hildegard E. Peplau     2   2 

Imogine King  1 2 1 2 5 1 9 

Joyce Travelbee  1  1 2 3 2 9 

Leopardi e Capella  1   1   2 

Dorothéa Orem    1 1 3  5 

Paterson & Zderard     2 1 1 4 

Rosemerie R. Parse     1   1 

Martha Rogers      1  1 

Não Citado 2 3 3 8 13 8 8 45 
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5.5 Tipos de instrumentos utilizados para a coleta de dados 
 

  

 Como os instrumentos utilizados para a coleta de dados têm relação direta com 

os objetivos do estudo, há uma diversidade de instrumentos a serem utilizados. Assim, 

cada aluno utiliza os instrumentos que o auxiliarão a coletar dados que respondam às 

perguntas de pesquisa. 

 Pode-se observar, no gráfico 07, que a maioria, 37 trabalhos, emprega o uso do 

método de entrevista, seguido por aplicação de questionário. Podemos observar 

claramente a dificuldade encontrada na elaboração dos resumos contidos nos TCC, em 

que um número significativo, de 10 trabalhos, não está especificando  adequadamente 

qual foi o instrumento utilizado para a coleta dos dados. Outro dado expressivo é o 

número de trabalhos que sequer cita qual foi a forma utilizada para a coleta de dados, 

parte fundamental na realização de uma pesquisa. 

 

 
Gráfico 07: Instrumentos de pesquisa utilizados nos Trabalhos de Conclusão de Curso, do Curso de 
Enfermagem/Biguaçu, no período 2003 a 2009/1. 

 

  A entrevista é amplamente utilizada como instrumento na assistência e na 

pesquisa em Enfermagem e é apresentada como técnica adequada para o alcance dos 

dados. Mostra informações sobre assuntos complexos e verifica sentimentos sobre 
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determinada questão apresentada, sendo, o instrumento apropriado para a realização 

de estudos qualitativos, ficando justificada a sua maior escolha pelos acadêmicos em 

seus estudos (SILVA, et all, 2009). 

  Como citado anteriormente, a fragilidade deste estudo situa-se em ter-se 

utilizado somente os resumos dos TCC como instrumento de pesquisa. No entanto, no 

decorrer do processo essa fragilidade indicou a necessidade de analisarmos os 

resumos seguindo a NBR 6028 (1990) que define como devem ser estruturados os 

resumos. Assim, acabou por fortalecer este estudo no sentido de desvendar a 

qualidade dos resumos apresentados nos TCC deste curso, propiciando um alerta para 

a formulação dos resumos dos próximos TCC. 

Segundo NBR 6028 (1990, p 1) resumo “é uma apresentação concisa dos pontos 

relevantes de um documento” (ANEXO 2). Baseado neste referencial avaliamos os 

resumos dos TCC em relação ao tipo de resumo apresentado, se continham ou não 

palavras-chave de vocabulário controlado. 

A fim de facilitar a compreensão do instrumento avaliado, resumos dos TCC, a 

seguir apresentamos as definições contidas na norma supra-citada. 

palavra-chave: Palavra representativa do conteúdo do documento, 
escolhida, preferentemente, em vocabulário controlado. 
resumo crítico: Resumo redigido por especialistas com análise crítica 
de um documento. Também chamado de resenha. Quando analisa 
apenas uma determinada edição entre várias, denomina-se recensão. 
resumo indicativo: Indica apenas os pontos principais do documento, 
não apresentando dados qualitativos, quantitativos etc. De modo geral, 
não dispensa a consulta ao original. 
resumo informativo: Informa ao leitor finalidades, metodologia, 
resultados e conclusões do documento, de tal forma que este possa, 
inclusive, dispensar a consulta ao original. 

 

Ao analisarmos os resumos apresentados nos TCC do Curso de Graduação da 

UNIVALI, campi Biguaçu, observamos que grande parte dos trabalhos não 

apresentavam todas as condições necessárias para serem considerados um resumo 

informativo, que consideramos ser o mais adequado para usar em TCC, já que alguns 

trabalhos sequer continham informações como objetivo; metodologia; resultados e 2 

trabalhos nem apresentavam as palavras-chave em seu resumo. 
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Também foi realizada a busca de palavras ou termo nos Descritores em Ciências 

da saúde (DeCS) que é 

um vocabulário dinâmico totalizando 29.980 descritores, sendo destes 
25.269 do MeSH e 4711 exclusivamente do DeCS. São acrescentados 
1980 códigos hierárquicos de categorias DeCS a 1442 descritores 
MeSH. As seguintes são categorias DeCS e seus totais de descritores: 
Ciência e Saúde (219), Homeopatia (1.950), Saúde Pública (3.488) e 
Vigilância Sanitária (830). O número é maior que o total, pois um 
descritor pode ocorrer mais de uma vez na hierarquia. Por ser dinâmico, 
registra processo constante de crescimento e mutação registrando a 
cada ano um mínimo de 1000 interações na base de dados dentre 
alterações, substituições e criações de novos termos ou áreas. Com a 
criação das BVS, surgiram as estratégias de buscas temáticas para 
facilitar o trabalho de pesquisa aos temas mais importantes de cada 
BVS. O vocabulário estruturado e trilíngüe DeCS - Descritores em 
Ciências da Saúde foi criado pela BIREME para uso na indexação de 
artigos de revistas científicas, livros, anais de congressos, relatórios 
técnicos, e outros tipos de materiais, assim como para ser usado na 
pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica nas bases de 
dados LILACS, MEDLINE e outras disponíveis na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS).Foi desenvolvido a partir do MeSH - Medical Subject 
Headings da U.S. National Library of Medicine (NLM) com o objetivo de 
permitir o uso de terminologia comum para pesquisa em três idiomas, 
proporcionando um meio consistente e único para a recuperação da 
informação independentemente do idioma (DeCS, 2009). 

 Após a busca de cada palavra-chave dos resumos observamos que de 366 

encontradas nos resumos, 221 palavras estavam nos DeCS, ou seja 60,3%. Por outro 

lado, 145, 39,7% das palavras não foi encontrada no DeCS. Os dados podem ser 

demonstrados no gráfico 08. 
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Gráfico 08:  Demonstrativo do total de palavras encontradas no DeCS. 
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Portanto, consideramos que uma das fragilidades deste estudo seja o uso 

exclusivo desta estratégia para fazer a análise dos TCC. No entanto, salientamos que 

este estudo é um indicativo importante para melhorar a qualidade dos resumos 

apresentados nos TCC, pois com certeza teríamos dados mais confiáveis se houvesse 

um cuidado especial na elaboração destes resumos. 

  A busca no DeCs foi realizada por palavra ou termo, por ser uma busca mais 

ampla que com descritor exato, pois assim teríamos menos ainda palavras-chave de 

vocabulário controlado Mesmo assim, não encontramos vários descritores.  

Este fato pode ter-se apresentado devido a atualização ou mudanças que 

anualmente podem ocorrer nas categorias dos DeCS ou MeSH (Medical Subject 

Heading da U.S.). No entanto, há a possibilidade de não estar sendo usado um 

vocabulário controlado para palavras-chave. 

Alguns descritores foram encontrados no DeCS, porém não tinham o significado 

pretendido no estudo. Segue gráfico com as palavras-chave mais encontradas nos 

resumos. 
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Gráfico 09 : Demonstrativo das palavras-chave mais encontradas nos resumos dos TCC. 
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 Pode-se notar no gráfico 09 a predominância da palavra Enfermagem, muito 

utilizada nos resumos do TCC, tendo em vista que vários trabalhos falam sobre o 

cuidado de enfermagem ou sobre a importância da enfermagem. Outras palavras que 

são um indicativo de como a enfermagem lida em todas as áreas é o aparecimento de 

palavras como família, criança, alojamento conjunto, adolescente, plantas medicinais e 

educação em saúde, assim identificamos que a enfermagem é uma área da saúde que 

possui um campo amplo para a pesquisa, tendo permeabilidade em várias áreas. 

 Outro gráfico que pode ser criado é com as palavras mais utilizadas nos 

resumos, mas que não foram encontradas no DeCS, disponível em novembro de 2009.  

   

 

 

 

Gráfico 10 : Demonstrativo das palavras que não foram encontradas no DeCS. 

 

 Nota-se a predominância da palavra percepções, que foi encontrada 10 vezes 

nos resumos. Outras palavras não encontradas foram: cuidado de enfermagem e 

humanização.  Interessante notar que a palavra humanização não consta na lista de 

descritores, apesar de ser frequentemente usada na área. (APÊNDICE G). 
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 Cabe salientar, que as palavras-chave, pelo fato de estarem no plural ou singular 

podem não ser localizadas, sendo este um aspecto a ser esclarecido aos usuários do 

DeCS. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
  

Escrever um Trabalho de Conclusão de Curso não é tarefa fácil. Principalmente, 

levando-se em consideração que durante meu processo de formação acadêmica, a 

pesquisa não se aproximou de mim, a não ser em aulas de metodologia da pesquisa e 

nos momentos de escolha de tema e orientadora para o TCC. Portanto, elaborar um 

TCC, sem antes estar inserido em algum processo de iniciação científica, com contato e 

uso de técnicas e métodos de pesquisa é uma tarefa hercúlea. E aqui já se apresenta 

uma das considerações deste estudo: indica-se que o Curso de Graduação em 

Enfermagem da UNIVALI/ Biguaçu crie grupos de pesquisa e estruture linhas de 

pesquisa, visando o fortalecimento de áreas de pesquisa, além de possibilitar a inclusão 

de acadêmicos desde o início do curso em projetos de pesquisa e iniciação científica, 

pois a tendência é se fazer clínica baseada em evidências. Neste sentido, a inserção 

precoce na pesquisa vai facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos. 

Esta aproximação com o processo de pesquisa consolida o aprendizado e 

evitaria que, ao final do curso, aparecessem fragilidades metodológicas nos TCC, tais 

como as relatadas neste estudo em relação às adequações dos resumos às normas 

técnicas usadas como referencial. Convém lembrar que as análises dos TCC foram 

baseadas apenas nos resumos, sendo esta uma das fragilidades deste estudo. 

Assim sendo, uma das considerações deste TCC é que os orientadores e 

orientandos observem com rigor as normativas e resoluções específicas para 

elaboração de trabalhos acadêmicos, pois além das Resoluções da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) existe o Caderno de Ensino / Elaboração de 

Trabalhos Acadêmico-científicos da UNIVALI que são referências para a elaboração 

deste tipo de trabalho, que são facilmente acessíveis e facilitam a elaboração e 

posterior compreensão dos resumos pelos demais leitores.  

No entanto, ressalta-se como pontos fortes dos TCC analisados a diversidade de 

cenários e sujeitos pesquisados, seguindo o ciclo vital do ser humano que é o eixo 

estruturante do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da 

UNIVALI/Biguaçu. 
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ANEXO 1 

 
 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º  O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC emana da necessidade de 

integrar conteúdos teóricos à prática profissional, bem como atender às disposições das 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação, as quais determinam que para 

concluir o Curso de Graduação, o acadêmico deverá elaborar um trabalho sob 

orientação docente. 

Parágrafo único. Este Regulamento tem por finalidade disciplinar os TCC’s dos Cursos 

de Educação Física, Graduação em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Nutrição, Odontologia e Psicologia do Centro de Ciências da Saúde – CCS. 

 

TÍTULO II 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 2º  A estrutura organizacional dos TCC’s do CCS envolverá: 

I – Coordenadores de Curso; 

II – Professores das disciplinas onde se desenvolvem o TCC, conforme matriz 

curricular; 

III - Professores Orientadores; 

III – Acadêmicos. 
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SEÇÃO III 

DOS ACADÊMICOS 

Art. 6º São atribuições dos acadêmicos: 

I – escolher a linha de pesquisa; 

II – contatar com professores que atuem na referida linha de pesquisa e acordar 

orientação com um deles; 

III – definir a temática e o cronograma para a elaboração do TCC, com o 

Professor Orientador, cumprindo-o rigorosamente; 

IV – desenvolver o TCC, sob a orientação de um Professor Orientador efetivo da 

Instituição; 

V – entregar ao Professor Orientador as etapas do TCC para correção com, no 

mínimo, 1 (uma) semana de antecedência; 

VI – participar das atividades do Grupo de Pesquisa a que está vinculado para o 

desenvolvimento do seu TCC; 

VII – informar ao professor da disciplina, nos prazos estabelecidos, o nome do 

Professor Orientador e o tema da pesquisa; 

VIII – resolver os problemas de orientação com o Professor Orientador e 

professor da disciplina, procurando o Coordenador do Curso nos casos em que isto não 

for possível; 

IX – Colher assinatura da instituição, onde será desenvolvido o projeto, na folha 

de rosto do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa –  SISNEP; 

X – encaminhar ao professor da disciplina, uma via impressa e encadernada do Projeto, 

como também em meio digital, após cadastro no Sistema Nacional de Ética em Pesquisa – 

SISNEP, para aprovação da Comissão de Ética, quando se tratar de pesquisa envolvendo 

humanos, animais, riscos em laboratórios e ambientais; 

XI – implementar o TCC somente após sua aprovação pela Comissão de Ética, e 

sob a supervisão do Professor Orientador; 

XII – cumprir os prazos definidos no cronograma quanto ao desenvolvimento do 

TCC; 

XIII – elaborar e entregar a versão preliminar do TCC, em 3 (três) ou 4 (quatro) 

vias, no caso de co-orientação, no prazo definido pelo cronograma da disciplina; 
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XIV – discutir com o Professor Orientador os itens da avaliação efetuada pela 

Banca Examinadora e reformular o TCC, quando recomendado; 

XV – relatar, em sessão aberta, os resultados do trabalho, conforme cronograma 

específico elaborado pelo Curso; 

XVI – entregar ao professor da disciplina, mediante protocolo e no prazo 

estabelecido, a versão definitiva do TCC, contemplando as alterações recomendadas 

pela Banca Examinadora, segundo os critérios definidos pelo Curso, em versão 

impressa e digital, com anuência do orientador; 

XVII – entregar 1 (uma) cópia impressa da versão definitiva do TCC à Instituição 

onde foi realizado o trabalho, anexando ofício de encaminhamento assinado pelo 

Professor Orientador, orientando e Coordenação do Curso; 

XVIII – cumprir as determinações contidas neste Regulamento e demais atos normativos 

internos. 
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ANEXO 2 

 
 
NBR 6028 Informação e documentação - Resumo - Apres entação 
Origem: Projeto NBR 6028:2003 
ABNT/CB-14 - Comitê Brasileiro de Finanças, Bancos, Seguros, Comércio, 
Administração e Documentação CE-14:001.01 - Comissão de Estudo de Documentação 
NBR 6028 - Information and documentation - Abstracts – Presentation Descriptors: 
Abstracts. Documentation. Information 
Esta Norma substitui a NBR 6028:1990 
Válida a partir de 29.12.2003 
Palavras-chave: Resumo. Documentação. Informação 2 páginas 
Sumário 
Prefácio 
1 Objetivo 
2 Definições 
3 Regras gerais de apresentação 
Prefácio 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Fórum Nacional de 
Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos 
Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial 
(ABNT/ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por 
representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores 
e neutros (universidades, laboratórios e outros). 
Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no âmbito dos ABNT/CB e ABNT/ONS, 
circulam para Consulta Pública entre os associados da ABNT e demais interessados. 
1 Objetivo 
Esta Norma estabelece os requisitos para redação e apresentação de resumos. 
2 Definições 
Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições: 
2.1 palavra-chave: Palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida, 
preferentemente, em vocabulário controlado. 
2.2 resumo: Apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. 
2.3 resumo crítico: Resumo redigido por especialistas com análise crítica de um 
documento. Também chamado de resenha. Quando analisa apenas uma determinada 
edição entre várias, denomina-se recensão. 
2.5 resumo indicativo: Indica apenas os pontos principais do documento, não 
apresentando dados qualitativos, quantitativos etc. De modo geral, não dispensa a 
consulta ao original. 
2.6 resumo informativo: Informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e 
conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta 
ao original. 
3 Regras gerais de apresentação 
Os resumos devem ser apresentados conforme 3.1 a 3.3. 
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3.1 O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do 
documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo 
(informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. 
3.2 O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo 
inserido no próprio documento. 
3.3 O resumo deve ser composto de uma seqüência de frases concisas, afirmativas e 
não de enumeração de tópicos. 
Recomenda-se o uso de parágrafo único. 
3.3.1 A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. 
A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento (memória, 
estudo de caso, análise da situação etc.). 
3.3.2 Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. 
3.3.3 As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da 
expressão Palavras-chave: separadas entre si por ponto e finalizadas também por 
ponto. 
3.3.4 Devem-se evitar: 
a) símbolos e contrações que não sejam de uso corrente; 
b) fórmulas, equações, diagramas etc., que não sejam absolutamente necessários; 
quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecerem. 
3.3.5 Quanto a sua extensão os resumos devem ter: 
a) de 150 a 500 palavras os de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros) e 
relatórios técnico-cientifícos; 
b) de 100 a 250 palavras os de artigos de periódicos; 
c) de 50 a 100 palavras os destinados a indicações breves. 
Os resumos críticos, por suas características especiais, não estão sujeitos a limite de 
palavras. 
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APÊNDICE A  – CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO, 
DO CURSO DE ENFERMAGEM/BIGUAÇU, DE ACORDO COM ANO E  ÁREA/TEMA 
ABORDADO, NO PERÍODO DE 2003 A 2009/1 . 

 Área/ Temas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
  Administração em 

Enfermagem 
        

Doenças 
Transmissíveis 

        

S
aú

de
 

C
ol

et
iv

a
va

 

Saúde Coletiva 
        

 Educação em 
Enfermagem 

        

Saúde da criança         

Saúde da Mulher         

Saúde do 

Adolescente 

        

Saúde do Adulto         

G
ru

po
s 

E
sp

ec
ífi

co
s 

Saúde do Idoso         

Saúde do 

Trabalhador 

        

Saúde Mental         

Área Hospitalar         

Estudantes de 

Enfermagem 

        

 

Total         
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APÊNCIDE B  - CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO, 
DO CURSO DE ENFERMAGEM/BIGUAÇU, DE ACORDO COM A ABO RDAGEM 
UTILIZADA, NO PERÍODO DE 2003 A 2009 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
APÊNDICE C – CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO, 
DO CURSO DE ENFERMAGEM/BIGUAÇU, DE ACORDO COM O CEN ÁRIO DE 
PESQUISA UTILIZADA, NO PERÍODO DE 2003 A 2009 . 

Cenário 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
Não 
especificado 
claramente 

        

Casa de repouso         
Reserva 
indígena         

Domicílio         
Escolas         
Clínica Privada         
Maternidade         
Hospital         
Ambulatório/ 
Unidades de 
Saúde 

        

Total         
 
 

 

Metodologia 

 

 

2003 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Quantitativa         

Qualitativas         

Quanti-qualitativa         

Convergente Assistencial         

Estudo Descritivo         

Não citado 
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APÊNDICE D - CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO, 
DO CURSO DE ENFERMAGEM/BIGUAÇU, DE ACORDO COM OS SU JEITOS DE 
PESQUISA UTILIZADA, NO PERÍODO DE 2003 A 2009 . 

Sujeitos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Alunos         

Agente Comunitário de Saúde         

Profis. de Enfermagem         

Familiares/Acompanhantes         

Pacientes         

Mulheres         

Não especificado         

TOTAL         

 
APÊNDICE E - CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO, 
DO CURSO DE ENFERMAGEM/BIGUAÇU, DE ACORDO COM AS 
TEORIAS/TEÓRICAS UTILIZADA, NO PERÍODO DE 2003 A 20 09. 

Teorias/Teóricas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total  

Betty Neuman         

Wanda Horta         

Madeleine Leininger         

Hildegard E. Peplau         

Imogine King         

Joyce Travelbee         

Leopardi e Capella         

Dorothéa Orem         

Paterson & Zderard         

Rosemerie R. Parse         

Martha Rogers         

Não Citado         

 
 



 52 

APÊNDICE F - CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO, 
DO CURSO DE ENFERMAGEM/BIGUAÇU, DE ACORDO COM OS IN STRUMENTOS 
DE COLETA UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 2003 A 2009 . 

 

Instrumentos 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total  

Questionário         

Entrevista         

Formulário         

Histórico de 

Enfermagem 

        

Mal definido         

Revisão 

Bibliográfica  

        

Não 

especificado 
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APÊNDICE G – Quadro com demonstrativo das palavras pesquisadas  no DeCS . 
 
Data da pesquisa: novembro, 2009. 

 

Encontra-se no DeCS Não encontra-se no DeCS Não 
Apresentava 
no resumo 

Enfermagem 35 hipertensão arterial sistêmica 2 

diagnóstico de enfermagem Acadêmico de Enfermagem  
educação em saúde 7 tecnologias no cuidado de feridas  
Parestesia  Equipe de saúde  
Motivação Ser humano 2  
Protocolo 2 Crença  

Autonomia pessoal Direitos e deveres  
Parto 2 Injúrias  
Mulheres 3 Atribuições  
Mulher 3 sentimentos das puérperas  
Gravidez 2 Banco de Leite Humano  
Gravidez na adolescência Infecção por HPV  
Família 7 profilaxia anti-retroviral  
Mudança consulta de pré-natal  

saúde da família Ventilação Mecânica Invasiva  
alunos Técnicas analgésicas  
acesso Pós-operatório 2  
câncer 3 processo de nascimento  
criança 5 vínculo afetivo  
recuperação nutricional conhecimento materno  
desnutrição infantil mãe de recém-nascido prematuro  
cuidado 5 Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal, 
 

criança hospitalizada Políticas de Saúde 2  

UTI 2 agente comunitário de saúde 4  
transplante Didática  
inserção Instituição de Longa Permanência  

Surdez Bauhinia Forficata  

Deficiência auditiva Relação Interpessoal  
Saúde da Família 2 Dependência química  
Traqueostomia Política Nacional de Humanização  
Paciente Assistência quanto ao parto  
Intolerância à lactose serviços hospitalares de cardiologia  
Amamentação Sistematização da Assistência  
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Massagem Aspectos sociais  
Arritmias Necessidades humanas básicas  
Qualidade de vida paciente hospitalizado  
Saúde Mental 3 HIV positivo  
Hepatite B Acadêmicos da área da saúde  
Cliente Detecção precoce do câncer de mama  
Dor 3 Emergência clínica  
Prevenção 2 orientações de Enfermagem  
doença crônica Histórico de Enfermagem  
Assistência de Enfermagem 2 Transtorno mental  
saúde pública Teoria de Parse  
Educação 3 Cidadania  
Adesão Projetos de vida  
Gestantes 2 Grupo de gestantes  
Aids 2 Impacto social  
Estresse ensino de enfermagem  
Adolescente 7 atitudes e prática em saúde  
Colostomia Enfermagem em saúde mental  

Atendimento humanizado. Registro de Enfermagem  
Visita Domiciliar Equipe de Saúde da Família  
Cultura 2 Evitabilidade  
Saúde 4 Comitê de Mortalidade Infantil  
Plantas medicinais 5 Significado da morte  
autocuidado 5 Preparo dos profissionais da 

Enfermagem 
 

Vínculo Enfrentamento da morte e do morrer  
humanização do parto Multiprofissionalidade  
Mulheres Grávidas Interação Familiar  
atendimento de emergência Depressão pós-parto mediato  
necessidade Recém nascidos 2  
alojamento conjunto 5 Perfil de mães adolescentes  
equipe de enfermagem 4 lixo doméstico  
comunicação 4 Vigilância em Saúde  
obesidade linguagem em quadrinhos  
gastroplastia 2 pré-operatório  
Etnofarmacologia Família cuidadora 2  

Conhecimento 2 Repercussões  
Dependência Sentimentos maternos  
Saúde da Criança Prevenção de câncer de colo de útero  
Mortalidade Infantil Reabilitação psicossocial  
Reanimação Cardiopulmonar história da enfermagem moderna no 

Brasil 
 

Parada Cardiopulmonar Processo de Trabalho  
SUS Residência terapêutica  
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direito à saúde doador voluntário  

Atenção Primária Comunidade indígena  
Ferida cuidado paterno  
Sentimento gestantes em pré natal  
Mãe 2 realização  
Educação Ambiental gestar/parir  
Idoso familiar acompanhante  
Imunização puérpera 2  
Diabetes cliente hospitalizado  
Comunidade terapêutica higiene e conforto  
Acolhimento criança de baixo peso  
Obesidade Mórbida modos de enfrentamento  
Hospitalização morte-morrer  
Brinquedos enfrentamento 2  
Teoria de Enfermagem cuidado de enfermagem 6  
Dimensionamento de pessoal 2 condições de trabalho em 

enfermagem 
 

saúde do adolescente cirurgia pediátrica  
Cirurgia cardíaca sentimentos paternos  
imagem corporal percepções 10  
Transmissão profissional de enfermagem 2  
atitudes brincar  
envelhecimento empoderamento  
qualidade de vida parto vertical  
Prevenção do câncer de mama assistência humanizada  
Câncer de mama visitação  
Sexualidade 3 humanização 8   
Sofrimento psíquico doação de órgãos  
Avaliação sistematização da assistência 2  

Contracepção receptividade  
Cicatrização Expressões 2  
Saúde Escolar ventilação não invasiva   
sofrimento nível de cálcio  
satisfação ácido citrato dextrose  
oncologia plaquetaferese  
local de trabalho   
Maternidade   
Morte   

 


