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PLANO DE ENSINO 

 

CURSO DE ENFERMAGEM 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina Produção Científica Em 
Enfermagem II 

Ano/semestre: 2021/2 

Código da Disciplina: : 06252 Período: 10º   

Carga Horária Total: : 40h/a                                           
Carga Horária Teórica: 20h/a 
Carga Horária Prática: 20h/a 

Pré-Requisito: Produção Científica em Enfermagem I 
 

 
Co Requisito: Não se Aplica  

 

2. PROFESSOR(ES) 

Rosana Mendes Bezerra  (M.a) 

 
3. EMENTA  

Análise de dados de pesquisa de diferentes delineamentos. Refinamento do referencial teórico. Construção e consolidação do re latório final da pesquisa de 
trabalho de conclusão de curso (TCC). Técnica de apresentação oral. Apresentação e defesa do TCC. Apoio à divulgação de artigos oriundos do TCC. 

Eixo 3 Investigação e vigilância em Saúde conteúdos voltados para investigação, análise da realidade, condicionantes e indicadores de 
saúde, busca de evidências científicas, desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e TCC. 

 

4. OBJETIVO GERAL 

Capacitar o graduando em Enfermagem para a análise e interpretação de dados da pesquisa, através do contato direto com instrumentos de análise de dados da 
pesquisa científica em enfermagem. Proporcionar que esta análise reflita na elaboração de um relatório de pesquisa e/ou artigo científico coerente com as 
tendências da pesquisa em saúde, com apresentação formal do trabalho construído.  

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Unidades Objetivos Específicos 

 ⎯ Estimular o aluno ao pensamento crítico e reflexivo; 

 
⎯ Orientar a produção do TCC (monografia ou artigo científico); 

 ⎯ Instrumentalizar o graduando para análise de dados de acordo com desenhos de pesquisa distintos; 

 ⎯ Concretizar ao graduando o compromisso ético e social da conclusão da pesquisa;  

 
⎯ Acompanhar o processo de análise de dados; 

 ⎯ Auxiliar a produção de um relatório de pesquisa ou artigo científico; 

 
⎯ Orientar no uso de Normas Técnicas para elaboração de trabalhos científicos; 

 ⎯ Preparar para apresentação pública do TCC;  

 ⎯ Oferecer orientações individuais para produção do TCC. 

 

6. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
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HABILIDADES 

• Redigir os elementos pré textuais, textuais e pós-textuais do TCC 

• Redigir os elementos necessários para resultados e discussão do TCC 

• Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento 
 

 
COMPETÊNCIAS 

• Concluir o Trabalho de Conclusão de curso 

• Sociabilizar e divulgar o conhecimento científico produzido na academia de enfermagem;  

• Ser capaz de divulgar o conhecimento de forma clara, com consciência de como aplicar ou sugerir aplicação dos resultados à prática. 

• Apresentar o TCC 

 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

Semana Data  Conteúdo 
Estratégia de ensino-

aprendizagem 

Aula 
Teórica/ 
Prática 

Local 

Cronograma 
TEORIA 

 
28/08 
13:30’ 
Todos  

Aula Inaugural:  
Apresentação do plano de ensino 
Tramites da disciplina, métodos de 
avaliação, definição de datas, revisão, 
discussão e repasse do cronograma. 
Técnica de coleta e análise de dados 
Diretrizes para o seminário 

Aula expositiva dialogada 
 
 

Teoria 
4h/a  

AVA Aplicativo 
ZOOM 

 18/09 
13:30 

GRUPO 1 
GRUPO 2  
GRUPO 3 
GRUPO 4 
GRUPO 5 

SEMINÁRIO DE CONTEXTUALIZAÇÃO 
Apresentação parcial dos dados do TCC 
Presença obrigatória durante todo turno 
de apresentação do discente 

Apresentação de Seminário Teoria   
4h/a 

 

AVA Aplicativo 
ZOOM 

 22/09 
17:30h 

GRUPO 6 
 

SEMINÁRIO DE CONTEXTUALIZAÇÃO  
Apresentação parcial dos dados do TCC 
Presença obrigatória durante todo turno 
de apresentação do discente 
 

Apresentação de Seminário Teoria  
1h/a 

AVA Aplicativo 
ZOOM 

 23/09 
17:00h 

GRUPO 8 
 

SEMINÁRIO DE CONTEXTUALIZAÇÃO  
Apresentação parcial dos dados do TCC 
Presença obrigatória durante todo turno 
de apresentação do discente 
 

Apresentação de Seminário Teoria  
1h/a 

AVA Aplicativo 
ZOOM 

 24/09 
15:00h 

GRUPO 9 

SEMINÁRIO DE CONTEXTUALIZAÇÃO  
Apresentação parcial dos dados do TCC 
Presença obrigatória durante todo turno 
de apresentação do discente 
 

Apresentação de Seminário Teoria  
1h/a 

AVA Aplicativo 
ZOOM 

 04-/12 
Todos  
13:30 

Artigo Integração do Ensino pesquisa 
e extensão universitária  na formação 
acadêmica: percepção do discente de 
enfermagem 
Aula teórica: Orientações sobre como 
apresentar/ defesa do TCC 
Organização dos slides para 
apresentação/defesa do TCC 
Apresentação pessoal  para 
apresentação/defesa do TCC 
Oratória na apresentação/defesa do 

Aula expositiva dialogada 
Mapa conceitual 

 

Teoria  

4h/a 

 

AVA Aplicativo 
ZOOM 
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TCC 
 

 20/12 
Todos  
18:45 

ATIVIDADE INTEGRADORA VI 
Simpósio de Produção Científica 
3ª VA 
Defesa do TCC 

Simpósio Teoria 

5h/a 

Sala de aula e/ou 
AVA ZOOM 

 

 
PRÁTICA 

 27.09./2021 Apresentação do mapa conceitual  
O trabalho de conclusão de curso e as 
implicações para o graduando de 
enfermagem 

Mapa conceitual  Prática  

2h/a 

Sala de aula e AVA 

 28/09/2021 Apresentação do mapa conceitual  
O trabalho de conclusão de curso e as 
implicações para o graduando de 
enfermagem 

Mapa conceitual  Prática  

2h/a 

Sala de aula e AVA 

 29/09/2021 Apresentação do mapa conceitual  
O trabalho de conclusão de curso e as 
implicações para o graduando de 
enfermagem 

Mapa conceitual  Prática  

2h/a 

Sala de aula e/ou 
AVA 

 04/10/2021 Apresentação da coleta de dados 
completa 

 
Apresentação de dados 

 

Prática  

2h/a 

Sala de aula e AVA  

 05/10/2021 Apresentação da coleta de dados 
Completa 

 
Apresentação de dados 

 

Prática  

2h/a 

Sala de aula e/ AVA  

 06/10/2021 Apresentação da coleta de dados 
Completa 

 
Apresentação de dados 

 

Prática  

2h/a 

Sala de aula e/ AVA  

 04/11/2021 
16/11/2021 

 

Entrega do TCC para refinamento  

Arquivo inserido no AVA 

Recebimento de documentação 
Assinatura da ata  

Prática 

2h/a 

Sala de aula e AVA 

 23/11 
30/11/2021 

Devolutiva do TCC após refinamento Aula expositiva dialogada Prática  

2h/a 

Sala de aula e AVA 

 14/12 Entrega do TCC versão final 
 

Entrega de TCC Prática  

2h/a 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

(AVA) e 
Presencial 

 15/12 Conferência dos arquivos contendo TCC 
completo, Slides, Resumo 

Conferência de material em 
arquivos 

Prática   

2h/a 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

(AVA) e 
Presencial  

 A definir com 
orientador (1 

encontro de 1h/a 
por Mês ou 4 

encontros de 15 
min/mês) 

 
 
 
Encontros de orientação com orientador 

 
 
 

Atividade síncrona  
Encontro presencial 

 

Prática 10h/ 

total (1 

encontro de 

1h/a por Mês 

ou 4 encontros 

de 15 min/mês) 

Prática 

Sala de aula e AVA  

 
 

8. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
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Atividade avaliativa, atividade de campo, aula expositiva dialogada, estudo de caso, roda de conversa, seminário e Tecnologias da Informação e 
Comunicação –vídeos,  
Quadro-branco/pincel, projetor multimídia, livros, ebook, fotocópias, reportagens, documentário, vídeos, filmes, artigos científicos, computador, 
caderno explicativo, celular e internet. 
 
Recursos de Acessibilidade disponíveis aos acadêmicos 
O curso assegura acessibilidade metodológica, digital, comunicacional, atitudinal, instrumental e arquitetônica, garantindo autonomia plena do 
discente.  
 

 

9. ATIVIDADE INTEGRATIVA  

Seminário de educação em saúde; Convocação: Noite do concluinte 

 

10. PROCESSO AVALIATIVO DA APRENDIZAGEM 

: 
1ª Verificação de Aprendizagem = a + b + c+ d = 100 
 
 
a) Seminário de contextualização valor de 60 pontos (docente da disciplina) 
b) Envio dos slides do seminário (0 a 8 pontos) 
c) Avaliação geral do trabalho pelo orientador (0 a 20 pontos) 
d) Atividades pós-aula (0 a 12 pontos) 
 
2ª Verificação de Aprendizagem = a + b + c = 100 
 

a) Avaliação do trabalho pelo orientador (0 a 15 pontos)   
b) Refinamento (TCC finalizado) (0 a 73 pontos sendo: postagem no AVA 0 a 8 pontos e apreciação da banca de avaliação 0 a 65 pontos) 
c) Atividades pós-aula (0 a 12 pontos) 
 

3ª Verificação de Aprendizagem = a + b = 100 
a) Avaliação do Volume Final (0 a 70 pontos) 
b) Apresentação Oral (0 a 30 pontos)  
c) Parte prática da disciplina presencial (0 a 30 pontos) 
d) Avaliação do orientador (0 a 40 pontos) 
e) Atividades pós-aula (0 a 10 pontos) 
f) Postagem do TCC versão final para defesa (0 a 10 pontos) 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 
- Respeitar a data de entrega das atividades criteriosamente, que devem ser entregues em datas estipuladas no AVA pelo Professor da disciplina (casos omissos 
sofrerão prejuízo da nota, sendo que em atrasos superiores a 3 dias, as atividades não serão aceitas incidindo em perda total da nota). Em caso da não entrega 
na data determinada deverá ser solicitado via processo na secretaria geral, com respectivas comprovações conforme regimento i nterno institucional (corresponde 
a avaliação). 
 
- O Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Enfermagem encontra-se disponibilizado no AVA para conhecimento de todos.  
 
- O exemplar para REFINAMENTO  deverá ser entregue (postado no AVA) na data estabelecida. NÃO SERÁ ACEITO MATERIAL ENTREGUE FORA 
DESTE PRAZO E HORÁRIO.  
Caso o exemplar não for entregue via AVA na data solicitada a banca examinadora não fará a avaliação prévia do material com devidas sugestões para 
adequação do trabalho. O refinamento é obrigatório sendo componente de nota para 2ª VA.  

 
 

PUBLICAÇÕES 
 

ARTIGOS: O aluno deverá estar de posse dos documentos que comprovem a submissão do artigo até a data da entrega dos exemplares à banca de refinamento, 
apresentando os seguintes comprovantes:   

▪ 02 cópias encadernadas em espiral do artigo submetido; 
▪ 02 cópias dos documentos que comprovam a submissão do artigo; 
▪ 02 cópias das Normas da Revista a ser publicada a matéria. 

 
O TCC comprovadamente publicado integral ou parcialmente em ANAIS DE EVENTO: no formato de resumo, apresentação oral ou similares, onde o aluno 
tenha sido autor principal e o relator  do trabalho, garante 50% da pontuação do componente do texto, os demais 20% serão julgados pela banca avaliadora, assim 
como 10% da pontuação no componente apresentação. 
Neste caso a comprovação é a cópia dos Anais e do certificado de relator a serem postadas no AVA 
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▪ 02 cópias do Certificado de participação no evento; 
▪ 02 cópias do Certificado de Relator do trabalho; 
▪ 02 cópias do Resumo do trabalho com ISSBN dos Anais do evento. 

 
Suspeitas de plágio serão julgadas pelo Núcleo Docente Estruturante em reunião extraordinária convocada pela Coordenadora do Curso 

 
ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS 
Nas três VAs – O pedido para avaliação substitutiva tem o prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data de cada avaliação com apresentação de 
documentação comprobatória (§ 1º e § 2º do art. 39 do Regimento Geral do Centro Universitário UniEVANGÉLICA). A solicitação deverá ser 
feita através do Sistema Acadêmico Lyceum obrigatoriamente. 

• Nas três VAs – O pedido para Revisão de nota tem o prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da publicação, no sistema acadêmico 
Lyceum, do resultado de cada avaliação. (Art. 40 do Regimento Geral do Centro Universitário UniEVANGÉLICA). 

• Atribui-se nota zero ao aluno que deixar de submeter-se às verificações de aprendizagem nas datas designadas, bem como ao que nela se 
utilizar de meio fraudulento. (Capítulo V Art. 39 do Regimento Geral do Centro Universitário UniEVANGÉLICA) 
 
 
Condição de aprovação  
Considera-se para aprovação do (a) acadêmico (a) na disciplina, frequência mínima igual ou superior a 75% da carga horária e nota igual ou 
superior a sessenta (60) obtida com a média aritmética simples das três verificações de aprendizagem. 
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Anápolis,    de                   de   2021 . 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Profa.  Dr.ª Sandra Valéria Martins Pereira 
COORDENADORA DO CURSO DE ENFERMAGEM  DA UniEVANGÉLICA 

____________________________________________________ 
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Profa. M.a Najla Maria Carvalho de Souza 
COORDENADORA PEDAGÓGICO(A) DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UniEVANGÉLICA 

______________________________________________________ 
Prof. M.a  Rosana Mendes Bezerra 
PROFESSORA RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA 

 
 
. 

 
MATERIAL DIDÁTICO SUGERIDO 

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996. Normas de pesquisa envolvendo seres humanos. Disponível em: < 

Erro! A referência de hiperlink não é válida. >. Acesso em: 19 maio2013.  

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012.  Aprovar as seguintes diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Disponível em:< http://conselho.saude.gov.br/ > Acesso em: jul. de 2013.  

ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 6023:2002.  

Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 

_______. NBR 6024:2012. Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um documento escrito – Apresentação. Rio de Janeiro: 

ABNT, 2003. 

_______. NBR 6027:2012. Informação e documentação – Sumário – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 

_______. NBR 6028:2003. Informação e documentação – Resumo – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2003. 

_______. NBR 6034:2004. Informação e documentação – Índice – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 

_______. NBR 10520:2002. Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 

_______. NBR 12225:2004. Informação e documentação – Lombada Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 

_______. NBR 14724:2011. Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 

_______. NBR 15287:2011. Informação e documentação – Projeto de Pesquisa – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 

_______. NBR 14724:2011. Informação e documentação – Artigo publicação periódica científica impressa. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 

 

 
Dispositivos legais – Plano de Contingência  

− A partir do dia 16/03 - 1º Decreto 9.633 de 13 de março de 2020- Aulas  teórico cognitivas no AVA - Semana 1 ON-LINE: 16/03 a 20/03;  
34 dias letivos 

 

− 06/04 - Permanência  da substituição das   aulas presenciais até 19/04 - 2º decreto 9.645 de 03de abril 2020 e Nota Técnica 6/2020; 16 
dias letivos 

 

− 16/05  - Permanência da substituição das aulas presenciais – Portaria MEC 395/2020 3º DECRETO 9.653 DE 19 DE ABRIL 2020 e 
NOTA TÉCNICA 7/2020   
 

− 30/05  Nota técnica 7/2020 
 

http://conselho.saude.gov.br/
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