
 

 

 

                                                                

 
 

CONHECIMENTO DAS

TRABALHO

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O trabalho de conclusão de curso (TCC) é um dos elementos obrigatórios 
em grande parte das instituições de ensino superior no Brasil, ele pode ter vários ou um 
autor, além de formas finais em suas construções como artigos de revisão ou original
Independente do curso, a maioria dos alunos encaram está etapa com muita preocupação 
ao ter que realizar um trabalho escrito de caráter científico e enquadrado em normas 
específicas, dos estágios e a sua possibilidade de efetivação para só assim consegui
diploma. OBJETIVO: Identificar o conhecimento e as dificuldades dos alunos antes da 
construção do trabalho de conclusão de curso frente a metodologia científica. MÉTODO: 
Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, realizado por meio d
questionário com variáveis sociodemográficas, perguntas fechadas que avaliaram o nível de 
entendimento e conhecimento sobre: o tema, metodologia, ABNT, pesquisa bibliográfica, 
descritores, citações, referências, lattes e Orcid, Doi e anti
questão aberta para sinalizar quais são as principais dificuldades metodológicas possuem 
frente a construção do seu trabalho. Foram tabuladas as variáveis em forma descritiva e 
usado o software Iramuteq para análise textual das respostas da q
RESULTADOS: O presente estudo foi realizado no ano de 2019, a maioria dos 60 alunos 
estavam no 7 período do curso de graduação em Enfermagem, sendo sua maioria entre 23 
a 25 anos (75%), solteiros (70%), mulheres (88%) e que trabalhavam e est
Nota-se nas nuvens de palavras com destaque para em seu corpus as palavras: ABNT e 
referências, já no processo de divisão do conteúdo textual e a constituição das classes, o 
dendograma permitiu visualizar que as palavras mais associadas foram
pesquisa de artigos, fazer as citações e construir os objetivos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
As respostas e análises serviram como um guia norteador de estratégias de ação para a 
realização de aulas e orientação focadas nas dificuldades e realidad
também contribuir para reforçar o papel do docente e sua influência na construção de um 
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em grande parte das instituições de ensino superior no Brasil, ele pode ter vários ou um 
autor, além de formas finais em suas construções como artigos de revisão ou original
Independente do curso, a maioria dos alunos encaram está etapa com muita preocupação 
ao ter que realizar um trabalho escrito de caráter científico e enquadrado em normas 
específicas, dos estágios e a sua possibilidade de efetivação para só assim consegui
diploma. OBJETIVO: Identificar o conhecimento e as dificuldades dos alunos antes da 
construção do trabalho de conclusão de curso frente a metodologia científica. MÉTODO: 

se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, realizado por meio d
questionário com variáveis sociodemográficas, perguntas fechadas que avaliaram o nível de 
entendimento e conhecimento sobre: o tema, metodologia, ABNT, pesquisa bibliográfica, 
descritores, citações, referências, lattes e Orcid, Doi e anti-plágios. E T
questão aberta para sinalizar quais são as principais dificuldades metodológicas possuem 
frente a construção do seu trabalho. Foram tabuladas as variáveis em forma descritiva e 
usado o software Iramuteq para análise textual das respostas da q
RESULTADOS: O presente estudo foi realizado no ano de 2019, a maioria dos 60 alunos 
estavam no 7 período do curso de graduação em Enfermagem, sendo sua maioria entre 23 
a 25 anos (75%), solteiros (70%), mulheres (88%) e que trabalhavam e est

se nas nuvens de palavras com destaque para em seu corpus as palavras: ABNT e 
referências, já no processo de divisão do conteúdo textual e a constituição das classes, o 
dendograma permitiu visualizar que as palavras mais associadas foram
pesquisa de artigos, fazer as citações e construir os objetivos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
As respostas e análises serviram como um guia norteador de estratégias de ação para a 
realização de aulas e orientação focadas nas dificuldades e realidades dos discentes.  E 
também contribuir para reforçar o papel do docente e sua influência na construção de um 

                         

Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Medicina, Uberlândia-MG, rafael.aquino@ufu.br

Universidade de Pernambuco, Faculdade de Enfermagem, Recife-PE, profacarla.andrade@outlook.com

      

CONSTRUÇÃO DO 

CURSO 

AQUINO, Rafael Lemes de1  
Enfermeiro e Geógrafo, Doutorando em Ciências da Saúde 

ANDRADE, Carla Andreia Alves de2 
Enfermeira e Docente, Doutoranda em Enfermagem 

INTRODUÇÃO: O trabalho de conclusão de curso (TCC) é um dos elementos obrigatórios 
em grande parte das instituições de ensino superior no Brasil, ele pode ter vários ou um 
autor, além de formas finais em suas construções como artigos de revisão ou original. 
Independente do curso, a maioria dos alunos encaram está etapa com muita preocupação 
ao ter que realizar um trabalho escrito de caráter científico e enquadrado em normas 
específicas, dos estágios e a sua possibilidade de efetivação para só assim conseguir o 
diploma. OBJETIVO: Identificar o conhecimento e as dificuldades dos alunos antes da 
construção do trabalho de conclusão de curso frente a metodologia científica. MÉTODO: 

se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, realizado por meio de um 
questionário com variáveis sociodemográficas, perguntas fechadas que avaliaram o nível de 
entendimento e conhecimento sobre: o tema, metodologia, ABNT, pesquisa bibliográfica, 

plágios. E Também, de uma 
questão aberta para sinalizar quais são as principais dificuldades metodológicas possuem 
frente a construção do seu trabalho. Foram tabuladas as variáveis em forma descritiva e 
usado o software Iramuteq para análise textual das respostas da questão aberta. 
RESULTADOS: O presente estudo foi realizado no ano de 2019, a maioria dos 60 alunos 
estavam no 7 período do curso de graduação em Enfermagem, sendo sua maioria entre 23 
a 25 anos (75%), solteiros (70%), mulheres (88%) e que trabalhavam e estudavam (65%). 
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Anais do 1º Congresso 

 

emprego e raciocínio metodológico coerente e prático frente as fragilidades e dificuldades 
dos alunos frente a metodologia científica. 

Palavras-chave: Metodologia; Trabalho de Conclusão de Curso; Normas; Escrita; 
Iramuteq 
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