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Instrução Normativa 08/RIMS/2014 

Florianópolis, 06 de junho de 2014. 

Define os critérios para elaboração e formato de apresentação dos trabalhos de 

conclusão do curso da RIMS, revogando as IN 04 e 06. 

 A Coordenadora do Curso de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, 

no uso de suas atribuições, tendo em vista o que deliberou o Grupo de Apoio 

Pedagógico (Colegiado do Curso) em reunião realizada em 06 de junho de 2014 e de 

acordo com as instruções do Ministério da Educação – Coordenação de Residências, 

RESOLVE: 

1. Os trabalhos de conclusão do curso poderão ser apresentados sob duas 

formas, sendo a primeira na forma de monografia contendo elementos pré-

textuais, textuais e pós-textuais, e a segunda na forma de artigo científico com 

comprovação de protocolo de envio à publicação; 

2. O residente do segundo ano da residência terá direito a 4 horas 

semanais de liberação para orientação e preparo do TCC até 20 dias após a 

data defesa, prazo este considerado o limite para a entrega da versão final.  

3. O TCC deverá ser submetido à defesa pública, a qual deverá ser 

realizada entre os dias 01 e 20 de dezembro ou entre os dias 01 e 15 de 

fevereiro; 

4. Em se tratando da monografia, a mesma deverá ser apresentada de 

acordo com as normas da ABNT.  

5. Nos casos de artigo, o mesmo deverá ser apresentado conforme as 

normas exigidas pela revista a qual será submetido o manuscrito, devendo ser 

anexado ao mesmo as normas exigidas pelo periódico. Estes por sua vez 

deverão ser submetidos em periódicos indexados.  

6. A comissão examinadora deverá ser composta por três (03) membros 

titulares, incluindo o orientador. 



7. É de responsabilidade do residente e do orientador contatar 

previamente os membros da banca, agendar data, horário e local da defesa e 

comunicar esses dados à Secretaria. 

8. Da mesma forma, é responsabilidade do residente e do orientador 

encaminhar as cópias do TCC para cada um dos membros da Comissão 

Examinadora, em tempo não inferior a 15 dias da data da defesa. 

9. O desempenho do aluno perante a Comissão Examinadora será avaliado 

através da exposição oral do TCC, por um período máximo de 30 (trinta) 

minutos, e da sustentação do TCC face à arguição dos membros da Comissão 

Examinadora. A cada membro da Comissão Examinadora será concedido o 

tempo de até 15 (quinze) minutos para arguir o aluno, cabendo a esse igual 

tempo para responder às questões que forem formuladas. 

10. A decisão da banca examinadora será tomada pela maioria de seus 

membros, podendo o resultado da defesa ser: 

– aprovado; 

– aprovado com alterações, desde que o TCC seja corrigido e entregue no 

prazo a seguir estabelecido; 

– reprovado. 

11. Após a defesa, a entrega da versão final do TCC, corrigida com o aval do 

orientador, deverá ser realizada até 20 dias corridos após a data da defesa.  

12. Caso a opção seja na forma de artigo científico, após a defesa, o artigo 

corrigido com o aval do orientador, deverá ser submetido à publicação em 

periódico indexado até 20 dias corridos após a data da defesa.  

13. Caso o residente não entregue a versão final e o comprovante de 

submissão (nos casos de artigo), o mesmo não estará apto a receber o 

certificado de conclusão da residência. 

14. Casos omissos deverão ser discutidos e aprovados no Grupo de Apoio 

Pedagógico. 

Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação.     

 

Original firmado pela Coordenação da RIMS/HU/UFSC              


