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RESOLUÇÃO Nº 214, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019.

O CONSELHO DE FACULDADE DA FACULDADE DE MEDICINA da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e
considerando os documentos constantes no Processo nº 23104.026469/2018-43, resolve:

Art. 1º Aprovar as NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA/TCR COREME/HUMAP-UFMS, que passa a vigorar na forma do
Anexo desta Resolução.

 

 

WILSON AYACH

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Wilson Ayach, Presidente de
Conselho, em 30/10/2019, às 16:55, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1590151 e o código CRC 871C4D51.

CONSELHO DE FACULDADE - FAMED
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000059/2019-53 SEI nº 1590151
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Anexo da Resolução nº 214/2019-CF/FAMED 

NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

RESIDÊNCIA/TCR COREME/HUMAP-UFMS. 

 

CAPÍTULO I 

Das Finalidades 

 

Art.1° - O Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) trata-se de uma produção técnico-

científica, individual, exigida como parte do critério de avaliação dos    médico-residentes quando 

da sua conclusão dos Programas de Residências Médica (PRM) da Comissão de Residência Médica 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (COREME-UFMS) que utilizam o Hospital 

Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS) como campo de prática.  

§1º - O TCR é uma disciplina obrigatória a todos os médico-residentes dos PRM da COREME-

UFMS. 

§2º - A não entrega do TCR de acordo com as orientações a seguir, implicará no não fornecimento 

do certificado de conclusão ao médico médico-residente do respectivo PRM. 

 

CAPÍTULO II  

Do Objetivo 

 

Art. 2º - O TCR visa a consolidar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos durante o curso, 

bem como incentivar a busca e construção de conhecimentos através da medicina baseada em 

evidências. 

 

 

CAPÍTULO III 

 Do Tipo 

 

Art. 3º - O TCR deverá ser no formato artigo científico, devendo respeitar os critérios de ética em 

pesquisa, seja para seres humanos ou animais. 

§1º - Para TCR envolvendo seres humanos, obrigatoriamente deverá ser submetido para parecer ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UFMS).  

§2º - Para TCR envolvendo animais, obrigatoriamente deverá ser submetido para parecer à 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA- UFMS). 
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§3º - O artigo científico poderá ser elaborado por mais de um autor, porém, terá validade como TCR 

apenas ao primeiro autor. 

§4º - O projeto poderá ser realizado entre varias  especialidades ou  multiprofissional mas cada 

médico-residente deverá produzir  um  artigo para ter validade como TCR. 

 

Art. 4º - O projeto do TCR com pesquisa vinculada a seres humanos deverá ser submetido ao CEP-

UFMS, por meio da Plataforma Brasil, ainda no primeiro ano letivo, na disciplina TCR-1.  

§1º - O projeto deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: Introdução, Justificativa, Objetivo(s) 

Geral(ais) e Específicos, Material e Métodos, Revisão Bibliográfica, Recursos Orçamentários 

necessários, Cronograma, Resultados esperados e Referências Bibliográfica. 

§2º - O item Material e Métodos deverá conter todas as informações necessárias quanto a pesquisa, 

como tipo, delineamento e local do estudo, população do estudo, critérios de inclusão e exclusão, 

amostra, variáveis de análise, coleta de dados, análise dos dados, riscos e benefícios e aspectos 

éticos. 

 

CAPÍTULO IV 

 Da Orientação 

 

Art. 5º - O TCR deverá ser coordenado, orientado e acompanhado por um docente ou preceptor 

habilitado, da área do PRM, com titulação mínima de especialização. 

§1º - Poderão orientar o TCR profissionais de outras áreas, desde que habilitados e vinculados ao 

HUMAP-UFMS ou à UFMS, com titulação mínima de mestrado.  

§2º - A formalização do aceite da orientação do TCR deverá ser feita por meio do Termo de Aceite 

de Orientação (Anexo I), devendo ficar arquivado na COREME-UFMS. 

Art. 6º - Compete ao orientador: 

I – Colaborar com a elaboração e a execução do projeto de pesquisa e/ou plano de estudo que 

resultem em um artigo científico;  

II - Zelar pelo cumprimento do TCR proposto;  

III - Zelar pelo cumprimento do cronograma;  

IV - Observar rigorosamente as normas e a formatação propostas neste regulamento.  
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V – Orientar aos residentes sob sua orientação os preceitos éticos na pesquisa, considerando a 

Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 (Conselho Nacional de Saúde) e legislações específicas 

quando uso de animais. 

§1º - Cada docente/preceptor poderá orientar até três residentes por período. §2º - O 

docente/preceptor orientador poderá isentar-se da orientação em casos especiais, apresentando à 

COREME-UFMS um relatório com justificativa (Anexo II), desde que até a data limite para pedido 

de afastamento da orientação, divulgada em calendário de atividades da COREME-UFMS.  

§3º - O médico-residente poderá solicitar a troca de orientador, em casos especiais, apresentando à 

COREME-UFMS um relatório com justificativa (Anexo III), desde que até a data limite para 

pedido de troca da orientação, divulgada em calendário de atividades da COREME-UFMS. 

§4º - Nos casos de desistência de orientação pelo docente/preceptor, caberá ao coordenador da 

COREME-UFMS indicação de um novo docente/preceptor orientador para dar continuidade à 

orientação do artigo do médico- médico-residente.  

§5º - Nos casos de pedido de troca de orientação, caberá ao médico-residente a realização de 

convite de um novo docente/preceptor orientador para dar continuidade à orientação do TCR. 

 

Art. 7º - Compete ao médico-residente: 

I - Buscar orientador de acordo com sua preferência, oficializando a orientação do TCR por meio 

do preenchimento do Termo de Aceite de Orientação (Anexo 1), com entrega na COREME-UFMS.  

II - Participar do Curso de Metodologia Científica, promovido pela Gerência de Ensino e Pesquisa 

(GEP) do HUMAP-UFMS, ainda no primeiro ano letivo do PRM, com no mínimo 80% de 

presença, comprovando à COREME-UFMS por meio da entrega da cópia do certificado do curso.  

III - Elaborar, executar e apresentar à COREME-UFMS e/ou Supervisor responsável pelo PRM, o 

projeto de pesquisa que será desenvolvido durante o primeiro ano de residência;  

IV – Apresentar o projeto do estudo a ser desenvolvido ao final da disciplina de TCR-1, como parte 

de avaliação da disciplina;  

V - Manter comunicação efetiva com orientador do TCR, a fim de esclarecer dúvidas pertinentes ao 

conteúdo científico, formatação e apresentação do trabalho; 

VI – Prestar informações ao supervisor do PRM quando solicitado, quanto ao desenvolvimento do 

TCR; 
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VII - Informar ao orientador e CEP-UFMS quaisquer alterações referentes ao prazo de coleta de 

dados, bem como inclusão e exclusão de variáveis do estudo após aprovação do mesmo.  

VIII – Submeter a publicação ou o aceite do artigo em revista científica, ou artigo científico à 

COREME-UFMS, em prazo hábil para avaliação, com antecedência mínima de 60 dias antes do 

término da residência, comprovando a submissão à coordenação, conforme o exemplo do anexo IV.  

§1º - O médico-residente poderá requerer a substituição do orientador, apresentando à COREME-

UFMS sua justificativa (Anexo V) e a proposta do novo orientador, desde que até a data limite para 

substituição de preceptor orientador, divulgada em calendário de atividades da residência.  

§2º - O médico-residente deverá entregar o comprovante da submissão à COREME-UFMS, 

impreterivelmente, até a data estabelecida para a finalização do vínculo, podendo ser prorrogada 

mediante solicitação por escrito. 

CAPÍTULO V  

Das Normas Comuns 

 

Art. 8º - O médico-residente e o seu orientador submeterão o artigo em uma revista científica da 

área de sua preferência ou de acordo em área multidisciplinar.  

 

 

Art. 9º - O TCR deve ser entregue à COREME para apreciação por banca de defesa ou submetido a 

revista científica até sessenta dias antes da data estabelecida para a finalização do vínculo e será 

computada como parte da avaliação da disciplina de TCR, para concluir o PRM. 

§1º - O artigo científico publicado ou aceito por uma revista científica exclui a necessidade de 

composição e apresentação à banca de defesa. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Avaliação 
 

Art. 10º - A declaração de aceite ou publicação do artigo em revista científica, validará a nota na 

disciplina de TCR. 

 

Art. 11° - Caso a revista científica sugira modificações e/ou recuse o artigo, deverá ser composta a 

banca de defesa para avaliação do trabalho, emitindo a nota final do médico-residente, conforme 

ANEXO V.  
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§1º - Caberá à Coordenação da COREME-UFMS, julgar e determinar as medidas cabíveis 

atribuindo a nota final do TCR.  

§2º - Submeter o artigo na revista científica de escolha e acompanhar as respostas dos editores ao 

autor principal, médico-residente. 

§3º - A banca de defesa deverá ser composta por 3 (três) membros avaliadores, incluindo o 

orientador, sendo responsabilidade do médico-residente e seu orientador e/ou supervisor do PRM a 

escolha e convite dos membros. 

§4º - A composição da banca de defesa deverá ser informada formalmente à COREME-UFMS, 

sendo responsabilidade do médico-residente o agendamento, reserva e organização de sala para a 

defesa. 

 

CAPÍTULO VII 

Da Entrega Final 

 

Art. 12° - Para a conclusão do PRM, o médico-residente deverá apresentar a publicação ou o 

comprovante de aceite do artigo em revista científica, sendo dispensada a necessidade de 

apresentação a banca de defesa. O artigo que não for publicado ou aceito em revista científica, 

deverá ser submetido via email à COREME-UFMS, em formato de Word, e neste caso, deverá ser 

composta a banca de defesa para avaliação e emissão da nota.  

§1º - O médico-residente deverá apresentar o seu projeto de pesquisa para desenvolver o artigo no 

primeiro ano letivo do PRM.  

§2º - O médico-residente deverá entregar a publicação ou aceite de publicação do artigo em revista 

científica à COREME-UFMS, até 60 (sessenta) dias antes do término do programa de residência 

médica. 

§3º O não cumprimento dos prazos, e exigências implicam em não finalização da residência médica 

e consequente não recebimento do certificado de conclusão do PRM. 

 

Art. 13° - Este regulamento normatiza o trabalho de conclusão de curso da Pós-Graduação – 

Residência Médica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).  

Parágrafo Único - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos junto a 

Coordenação da PRM – COREME-UFMS. 
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ANEXO I 

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

Médico-residente: 

________________________________________________________________________________ 

PRM: ___________________________________________________________________________ 

Docente/preceptor:________________________________________________________________ 

  

Orientação para o desenvolvimento do TCR  sob o título:__________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Campo Grande ________ de ___________________ de ___________. 

  

 

  

Médico-residente Orientado 

  

 

 

  

Docente/Preceptor Orientador 

  

  

Coordenador da COREME 
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ANEXO II 

  

TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO 

(Orientador) 

  

Orientador: _______________________________________________________________ 

Médico-residente: __________________________________________________________ 

PRM: ___________________________________________________________________ 

  

Solicita desligamento da orientação do TCR sob o título ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

 devido a ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

  

Campo Grande _________ de ___________ de ___________. 

  

  

Médico-residente Orientado 

  

  

Docente/Preceptor Orientador 

  

  

Coordenador da COREME 
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ANEXO III 

  

TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO 

(Médico-residente) 
  

  

Médico-residente: __________________________________________________________ 

PRM: ______________________________________________________________ 

Orientador: __________________________________________________________ 

  

  

Solicita desligamento do docente/preceptor_________________________________ 

da condição de orientador do TCR sob o título ______________________________ 

___________________________________________________________________, devido a 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

Declara ainda que assume todos os ônus que este ato possa representar para o andamento do 

seu artigo e compromete-se a efetivar convite ao novo docente/preceptor orientador.  

  

  

  

Campo Grande _________ de ___________ de ___________. 

  

  

  

  

  

  

  

Médico-residente Orientado 

  

  

  

  

  

Docente/Preceptor Orientador 

  

  

 

  

  

Coordenador da COREME 

 

31/10/2019

N° 7157
Pg. 302



 

FACULDADE DE MEDICINA - FAMED 
Cidade Universitária – Unidade IX, Avenida Senador Filinto Müller, s/n°, Bairro Ipiranga   

Caixa Postal 549 - Fone: (67) 3345-7355 

79070-900 - Campo Grande (MS) 
http://www.famed.ufms.br  -  e-mail: coad.famed@ufms.br 

 

ANEXO IV 
  
  

FICHA DE AVALIAÇÃO TCR/COREME 

TCR: __________________________________________________________________________________ 

Médico-residente:_________________________________________________________________________  

Orientador: _____________________________________________________________________________ 

Avaliador: ______________________________________________________________________________ 

QUESITOS AVALIADOS NOTAS 

Trabalho escrito (0 – 5,0)   

Qualidade e consistência da apresentação (0,5)   

Consistência metodológica (1,5)   

Consistência e relevância dos resultados e discussão apresentados (1,5)   

Qualidade e relevância das conclusões obtidas (1,5)   

Apresentação oral (0 – 2,5)   

Qualidade da apresentação oral, postura e domínio do conteúdo apresentado 

(1,5) 
  

Qualidade da apresentação gráfica ou recursos audiovisuais utilizados pelo 

médico-residente (0,5) 
  

Cumprimento do tempo de apresentação (0,5)   

Arguição (0 – 2,5)   

Capacidade do médico-residente em responder de forma consistente e racional 

aos questionamentos sobre seu trabalho 
  

 

RESUMO DAS AVALIAÇÕES NOTAS 

Trabalho escrito (0 – 5,0)   

Apresentação oral (0 – 2,5)   

Arguição (0 – 2,5)   

  

Nota Final do Avaliador 

  

  

 

Ass. do Avaliador 

  

Ass. Coordenação TCR 

Data: ___ /___ /___ 
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ANEXO V 

ATA DE DEFESA – TCR/COREME 

 

Titulo: __________________________________________________________________________ 

 

Médico-residente: _________________________________________________________________ 

Orientador: ______________________________________________________________________ 

 

ORIENTADOR NOTAS 

Trabalho escrito (0 – 5,0)   

Apresentação oral (0 – 2,5)   

Arguição (0 – 2,5)   

  

Nota do Orientador 
  

AVALIADOR 1 NOTAS 

Trabalho escrito (0 – 5,0)   

Apresentação oral (0 – 2,5)   

Arguição (0 – 2,5)   

  

Nota do Avaliador 1 
  

AVALIADOR 2 NOTAS 

Trabalho escrito (0 – 5,0)   

Apresentação oral (0 – 2,5)   

Arguição (0 – 2,5)   

  

Nota do Avaliador 2 
  

 

NOTA FINAL NOTAS 

Orientador   

Avaliador 1   

Avaliador 2   

  

Média Final 
  

 

A nota de algum avaliador difere de 2,5 pontos da nota final? 

(        ) não                              (        ) sim (reunir novamente a banca) 

  

RESULTADO FINAL: 

(           ) Trabalho Aprovado 

(           ) Trabalho Aprovado mediante correções (especificar em folha anexa) 

(           ) Trabalho Reprovado 
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Especificações para correções: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Orientador: ________________________________   Ass: ________________ 

  

  

Avaliador 1: _______________________________   Ass.: ________________ 

  

  

Avaliador 2: _______________________________   Ass.: ________________ 

 

 

 

_________________________ 

Ass. Coordenação TCR 

  

  

 

Data:_____/_____/_____. 

 

Pedido de Prorrogação de Prazo para Entrega dos Trabalhos de Conclusão 
  

Eu, _______________________________________________________________________, 

médico-residente de ___ ano do Programa  ____________________________________________, 

autor da pesquisa intitulada 

_________________________________________________________________________ solicito 

avaliação da COREME  para prorrogação de prazo da entrega do TCR. A necessidade de 

prorrogação de prazo deu-se em função de 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

  

Campo Grande, _____ de __________________ de 20____. 

  

  

 

  

  

__________________________________________ 

Assinatura do(a) Médico-residente 
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