
 
 
 
 

 
 
 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO – TCE 2017 
 

 
De acordo com o edital do processo seletivo para acadêmicos bolsistas da Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS todos os estagiários deverão elaborar trabalho de conclusão de estágio – TCE. 
Este trabalho deverá ser construído com base nos modelos disponibilizados no site: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/exibeconteudo?id=1662017.  
 
ORIENTAÇÃO DO TCE 
 
O orientador do TCE, a princípio, é o supervisor/preceptor do estágio. Porém, na impossibilidade 
destes, poderá ser o professor da Instituição de Ensino, desde que sob ciência e concordância do 
supervisor de estágio. É possível termos um orientador pela instituição de ensino e um pela unidade 
de saúde.   
 
AVALIAÇÃO DO TCE 
 
Os trabalhos que não forem inscritos na X Jornada Acadêmica serão avaliados pelo supervisor do 
estagiário no sentido de defini-lo como adequado ou não em relação às práticas vivenciadas ao longo 
do estágio e posteriormente entregues ao Centro de Estudo de referência para sua unidade de lotação 
no dia 23 de outubro. 
 
 
DÚVIDAS SOBRE TCE: 
 
As dúvidas em relação à elaboração do TCE que não forem respondidas pelo supervisor/preceptor  
deverão ser esclarecidas junto ao Centro de Estudos  da unidade de lotação do acadêmico.  
 
 

X JORNADA CIENTÍFICA DOS ACADÊMICOS BOLSISTAS DA SM S 
 
A décima Jornada Científica dos Acadêmicos Bolsistas será marcada por algumas mudanças. A mais 
significativa será a seleção dos trabalhos por território e não mais na lógica das Modalidades 
(Integrado em Saúde Mental, PSE, Saúde Coletiva e Demais Estágios). A idéia é protagonizar as 
potencialidades dos territórios, suas diversidades e singularidades. Os trabalhos selecionados nos 
territórios, considerados finalistas, serão apresentados à Rede e convidados na X JCAB da SMS/RIO.   
No site http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/exibeconteudo?id=1662017 está disponibilizados os 
modelos de artigo, relato de caso/experiência, projeto de intervenção, normas da ABNT e 
informações do Comitê de Ética em Pesquisa da SMS – CEP 
 
INSCRIÇÕES DE TCE PARA XJCAB 
 
Período de inscrição: 1 a 11 de agosto 
Local: Centros de Estudos de referência para a unidade de lotação do acadêmico bolsista.Os 
acadêmicos lotados no Nível Central deverão fazer a inscrição na Gerência de Desenvolvimento 
Técnico Acadêmico – GDTA (sala 601 do CASS). 



 
 
 
 
SELEÇÃO DE TRABALHOS NOS TERRITÓRIOS 
 
Os trabalhos inscritos nos territórios para a X JCAB serão avaliados por uma banca formada por 
especialistas com formação na área dos autores. Essa avaliação visa a seleção dos seis melhores 
trabalhos (três orais e três pôsteres), independentemente da modalidade de estágio (Saúde Mental, 
Saúde Coletiva, PSE e Demais Estágios).  O resultado da seleção será enviado a GDTA no dia 22 de 
novembro. Os trabalhos finalistas serão apresentados na X JCAB da SMS/Rio e poderão ser 
publicados na Revista Academus.   
 
Observações  

• Será possível a elaboração do trabalho em dupla e de unidades diferentes, desde que o objeto 
da pesquisa seja realidade nos campos de estágio dos mesmos. 

• Serão aceitos trabalhos para apresentação nas sessões de comunicação oral (slides) ou 
trabalhos em formato pôster (vertical, medindo 1,30cm x 0,90cm). 

•  Os slides e pôsteres deverão conter: o logo da SMS/RIO e da Instituição de Ensino do (s) 
acadêmico (s), o local (is)  onde o estágio aconteceu, o (s) nome (s) do (s) orientador (es) do 
trabalho,  as referências bibliográficas utilizadas (de 2 a 3 no mínimo). 

• A fonte, o tamanho e a distribuição do texto no slide/pôster ficará por conta do autor (es), 
tendo em vista que este será um dos critérios de avaliação(layout). 

 
 
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 
 
A Cerimônia de Premiação dos Finalistas da X Jornada Científica dos Acadêmicos Bolsistas da 
SMS/RIO será realizada no dia 01 de dezembro de 2017. 
Os finalistas, seus orientadores, unidade de lotação e instituição de ensino receberão convite, por e-
mail, informando horário e local da cerimônia.  
  
CRONOGRAMA PROPOSTO PARA ELABORAÇÃO DO TCE 
 
• Início do estágio: Março 
• Definir: orientador; tema, formato e cronograma do TCE: Abril e Maio 
• Confecção do Projeto de pesquisa: Junho e Julho 
• Postar o Projeto na Plataforma Brasil, se for o caso: Julho 
• Pesquisa de campo ou bibliográfica: Agosto e Setembro (Monitorar retorno do CEP para iniciar 
   Pesquisa de Campo) 
•  Período de inscrições: 01 a 11 de agosto (no Centro de Estudos de referência para sua lotação) 
• Fechamento da Pesquisa: 1ª quinzena de Outubro 
• Entrega do TCE no Centro de Estudos: 23 de Outubro  (cada C.E informará ao seu acadêmico em 
que formato o TCE deverá ser entregue. Ex.: por e-mail, salvo em CD, impresso...) 
• Análise preliminar do TCE pelas Bancas: 25 de Outubro 
•  Período de seleção dos TCEs nos Territórios: 6 a 16 de novembro (caberá aos Centros de Estudos 

informarem aos seus acadêmicos a data definida para o seu território) 
•  Envio dos trabalhos selecionados nos territórios para a GDTA: 22 de novembro 
• X JCAB da SMS-RIO: Data: 01 de dezembro de 2017  
                                         Local: Centro Universitário Veritas – UNIVERITAS 
                                         Rua Marques de Abrantes, 55 – Flamengo 
 
 
 
 



 
 
 
 
SUBMISSÃO DE PROJETO DE PESQUISA AO CEP 
 
A submissão de Trabalhos Acadêmicos deverá ser via Plataforma Brasil, conforme recomendação da 
CONEP, seguindo tais etapas: 
 

1. Solicitamos que acessem o site: www.rio.rj.gov.br/web/smsdc - link: Comitê de Ética em 
Pesquisa - acessar os Documentos Obrigatórios para Abertura de Protocolo de Pesquisa. (com 
exceção da folha de Rosto que já está disponível na Plataforma); 

2. O orientador da pesquisa deverá se cadastrar na Plataforma como pesquisador responsável e 
cadastrar o projeto, anexando os documentos exigidos no item 1, junto a Plataforma Brasil 
(http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil). 

3. O orientador deverá monitorar, por e-mail e/ou telefone, o andamento da pesquisa junto ao 
CEP/SMS evitando que eventuais exigências não sejam cumpridas no prazo comprometendo 
a participação na X JCAB. 

 
  
 
CONTATOS DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA. 
Site: www.rio.rj.gov.br/web/smsdc - link: Comitê de Ética em Pesquisa 
Telefones: 2215-1485 E-mail: cepsmsrj@yahoo.com.br 


