






RESOLUÇÃO n. 29, de 28 de abril de 2011.





ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE 

Art. 129 As competências do discente matriculado em TCC devem 
constar em PPC ou regulamentação específica.

 §1º O discente é responsável pela observação dos aspectos éticos e 
legais na execução e redação do TCC, especialmente em relação a 
plágio.

 §2º O TCC deve seguir as normas para elaboração de trabalhos 
acadêmicos estabelecidos pela UNIPAMPA. 

§3º O discente deve autorizar a publicação de seu TCC na Biblioteca 
do seu respectivo Campus.  

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, 2011, p. 21).



Falta capa padrão das mídias;

Palavras-chave e Keywords  não estão separadas por ponto e só a inicial em caixa alta; Não são 
somente nomes próprios que estão nessa  configuração;  

Sumário e lista de figuras apresentados desalinhados ou com recuo;

Mais de um tipo de fontes no TCC, quando só se pode optar por: Arial ou Times;

Citações configuradas com erro;

Por exemplo Apud, et al., abidem, In: S.l., s.n., ... são palavras latinas, logo têm que estar em itálico, 
se houver incidência no teu texto, atentar esse detalhe, pois têm sido apresentadas sem estarem 

nessa configuração;    

Tabelas, Quadros, Figuras ou gráficos : a forma correta é -  Fonte: Autor/ Autora (2021), é necessário 
manter um padrão e deve estar alinhada ao começo dos mesmos;

Instituições não podem ser abreviadas em citações diretas, fontes e referências no que tange 
responsabilidade de autoria;

Problemas de continuidade aplicado a tabelas, gráficos e quadros;

Referências em desacordo com ABNT 6023/18.
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CONGRESSO INTERNACIONAL DO INES, 8.; 
SEMINÁRIO NACIONAL DO INES, 14., 2009, Rio de 
Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de 
Educação de Surdos, 2009. 160 p. Tema: Múltiplos Atores 
e Saberes na Educação de Surdos. Inclui bibliografia. 



• INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Estômago. 
In: INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Tipos 
de câncer. [Brasília, DF]: Instituto Nacional do Câncer, 
2010. Disponível em: http://www2.inca.gov.br/ 
wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/estomago/defi
nicao. Acesso em: 18 mar. 2010. 



• RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Impacto de um 
programa de exercícios no local de trabalho sobre o 
nível de atividade física e o estágio de prontidão para 
a mudança de comportamento. Orientador: Mario 
Ferreira Junior. 2009. 82 f. Dissertação (Mestrado em 
Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
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