
 

 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO  

RESOLUÇÃO Nº 02/2022 

Define as diretrizes para a entrega do 
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 
do curso de Pós-Graduação em 
ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA 
VETERINÁRIA – 2021/2022 

 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação do Centro Universitário Assis 

Gurgacz– FAG, no uso de suas atribuições, RESOLVE que: 

Artigo 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, deverá resultar na 

produção de um Relatório Técnico-Científico contendo: 

a) Dois estudos de casos CLÍNICOS; 

Artigo 2º - Nomeia o professor Giovani Krolikowski como professor orientador 

para elaboração do Relatório Técnico- Científico.  

Artigo 3º O trabalho deverá ser entregue via protocolo da FAG em duas vias 

impressas no prazo estipulado na tabela abaixo. Após essa data será formada a 

comissão avaliadora do trabalho, composta por docentes do curso e/ou especialistas 

convidados para a avaliação do trabalho.  

Parágrafo único: a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso deverá 

seguir as normas do arquivo em anexo. 

Artigo 4º - Os alunos deverão apresentar os resultados obtidos, em forma de 

seminário no prazo definido abaixo.   

Artigo 5º - Após avaliação, a comissão fará as considerações necessárias 

referentes aos Trabalhos, que deverá ser entregue definitivamente, até dia 15 dias após 

a apresentação do trabalho através do protocolo no endereço eletrônico:  

http://tcconline.fag.edu.br:8080/index.php/trabalhos/validaAluno 

Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário. 

ANEXO I – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES. 

ANEXO II – NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO. 

Cascavel, 19 de fevereiro de 2022. 
 
 

 
Prof. Osmar Antonio Conte  

Coordenador de Pós-Graduação 

http://tcconline.fag.edu.br:8080/index.php/trabalhos/validaAluno


 

ANEXO I – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

 

CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA - HV 

ALUNOS 
PRAZO PARA 
1ª ENTREGA 

PRAZO PARA 
APRESENTAÇÃO DO 

TRABALHO 

PRAZO PARA 
PROTOCOLO FINAL 

(ONLINE) 

RENATA POSSATTO MATOS (2020) 29/04/2022 De 09 a 13/05/2022 27/05/2022 

BRUNO AUGUSTO NADALIN 
SANSANA (2020) 

29/04/2022 De 09 a 13/05/2022 27/05/2022 

ALYSSON RAMALHAIS 19/08/2022 De 30/08 à 03/09/2022 23/09/2022 

JHENIFER HAMUD 19/08/2022 De 30/08 à 03/09/2022 23/09/2022 

RAFAEL ELEUTERIO SPINELLI 03/02/2023 De 16 à 20/02/2023 06/03/2023 

LARISSA DE SOUZA TOMAZONI 11/03/2023 De 20 à 31/03/2023 14/04/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO II - NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO. 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ – FAG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  
NOME DO CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO - CIENTÍFICO 
TÍTULO 

 

 

 

 

AUTOR1 

AUTOR2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÊS DE 2019 
CASCAVEL – PARANÁ 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

Consiste na apresentação do relato técnico científico, com a caracterização da 

empresa/instituição e o setor ou departamento onde foi realizado o estudo, a formulação do 

problema abordado e a justificativa do tema escolhido, deixando explicito o (s) objetivo(s) do 

trabalho, utilizando no máximo 30 linhas.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

É o desenvolvimento do texto pesquisado, com as respectivas citações bibliográficas, 

mostrando a fundamentação teórica do relato (de 3 a 5 páginas). 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

É a demonstração da trajetória do estudo realizado, a metodologia utilizada e as 

técnicas empregadas para se chegar a uma resposta ao problema proposto. Na metodologia 

se explicitam os instrumentos e procedimentos adotados para desenvolver o estudo, como o 

uso de entrevistas, questionários, observações entre outros. Apresentar a população de 

estudo e a amostragem. 

 

 

4 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Apresentar os resultados obtidos com o estudo, através de Ilustrações, gráficos, 

tabelas, quadros ou textos. Também deve-se apresentar as conclusões do estudo. 

 

 

5 RECOMENDAÇÕES 

 

Deve basear-se exclusivamente nos resultados do trabalho. Evitar a repetição dos 

resultados em listagem subsequente, buscando, sim, confrontar o que se obteve com os 

objetivos inicialmente estabelecidos, apontando ou recomendando medidas para resolução 

do problema objeto do estudo. 

 

 

REFERÊNCIAS 



 

 

Deve-se incluir apenas as mencionadas no texto e em tabelas, gráficos, fotos ou 

imagens, aparecendo em ordem alfabética. Evitar citações de resumos, trabalhos não 

publicados e comunicação pessoal. A apresentação segue as normas da FAG. 

As referências devem constar no final do trabalho, ser alinhadas à margem esquerda, 

em espaço simples e separados entre si por espaço duplo; O primeiro item da referência é o 

nome do(s) autor(es) - pessoa ou entidade coletiva. Na ausência deste, a entrada se dá pelo 

título; O sobrenome é em letras minúsculas, com exceção das iniciais (que aparecem sem 

pontos); em casos de mais de um autor, os nomes são separados por vírgula (,). Os autores 

são seguidos pelo título da obra (em negrito). Edição. Local de publicação: Editora; ano de 

publicação. 

 

Exemplo:  

 

AUTOR, Nome do. Normas para elaboração do projeto. 1.ed, Cascavel, PR: FAG, 2019.  
 
 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico: procedimentos 
básicos, pesquisa bibliográfica, projeto, relatório, publicação e trabalhos científicos. 7.ed., São 
Paulo: Atlas, 2007. 

 


