UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Fone: (019)3521-4954/3521-4963

INFORMAÇÃO CCPG Nº 004/2017

Divulga as Instruções Gerais para a Elaboração de Trabalhos de Conclusão de Cursos Lato
Sensu da UNICAMP
- considerando a Deliberação CONSU A-10/2015, que dispõe sobre o Regimento Geral dos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e dos Cursos Lato Sensu da Unicamp, que
afirma:
“Art. 83 – Somente os alunos que tiverem apresentado Trabalho de Conclusão de Curso
(monografia) e comprovadamente frequentado, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) da
carga horária prevista, além de terem aproveitamento de aprendizagem aferido em processo
global de avaliação de, no mínimo, 70% (setenta por cento), em todas as atividades do Curso,
farão jus ao Certificado de Conclusão correspondente.
(...)
§ 3º O Trabalho de Conclusão deverá seguir formato aprovado pela Comissão Central de PósGraduação – CCPG.”;

a Comissão Central de Pós-Graduação RESOLVE:

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão dos Cursos Lato Sensu deverá seguir o seguinte formato e
conter obrigatoriamente:
I - Elementos pré-textuais:
a) Primeira folha, dando visibilidade à Universidade, à Unidade de defesa, ao autor(a), título da
monografia, local e data;

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Fone: (019)3521-4954/3521-4963

b) Página de rosto dando visibilidade ao nome do autor, ao título do trabalho, ao número de
volumes (quando houver mais de um), ao nível (especialização), à área (se houver), ao nome
do orientador e coorientador (se houver), ao local (cidade) e ao ano de depósito. Incluir
informação de que o exemplar corresponde à redação final da monografia;
c) Ficha catalográfica (no verso da página de rosto);
d) Dedicatória (opcional);
e) Agradecimentos (opcional);
f) Resumo;
g) Abstract;
h) Lista de Ilustrações (opcional);
i) Lista de Tabelas (opcional);
j) Lista de Abreviaturas e Siglas (opcional);
k) Lista de Símbolos (opcional);
l) Sumário.

II - Elementos textuais
Trata-se do corpo da monografia dividido em tópicos estruturados – Introdução,
Desenvolvimento e Conclusão, ou segundo as necessidades da área de conhecimento.

III - Elementos pós-textuais:
a) Referências;
b) Apêndices (opcional);
c) Anexos (opcional).

§ 1º Quanto à apresentação, o TCC deverá ter o seguinte formato, válido tanto para a versão
digital quanto impressa:
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I – folha tamanho A4 de dimensões 21 x 29,7 cm. É aconselhável o uso do papel branco e tinta
de cor preta. A fonte utilizada pode ser escolhida entre Times New Roman, Arial, ou similar,
em tamanho 12; alinhamento: “justificada”;
II – espacejamento:
a) entre linhas do texto e referências: espaço 1,5;
b) notas de rodapé e citações textuais longas: espaço simples – uso opcional para Resumo e
Abstract;
c) margens: superior e esquerda = 3,0 cm; inferior e direita = 2,0 cm; para parágrafo = 2,0 cm a
partir da margem esquerda.
§ 3º Todas as páginas deverão ser contadas; porém, as folhas pré-textuais (da primeira folha
até o sumário) não são numeradas. A numeração (contada continuamente) deverá figurar a
partir da Introdução até a última folha do trabalho, em algarismos arábicos, no canto superior
direito da página.
Art. 2º - Obrigatoriamente o aluno deve entregar o trabalho completo em arquivo único – pdf –
(sem chaves que restrinja o acesso), inclusive Apêndices e Anexos. Também deve entregar,
devidamente assinado pelo aluno e pelo orientador, um Termo de Autorização (Anexo 1) para
disponibilização da monografia em formato digital. Verificar junto ao curso a necessidade de
entregar o trabalho no formato impresso.
Art. 3º - Em caso de trabalho envolvendo seres humanos ou animais, será necessária a
verificação da necessidade de certificação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-FOP)
ou Comissão de Ética na Experimentação Animal (CEEA-IB), assim como de Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Se necessário qualquer um dos documentos citados,
ele(s) deverá(ão) figurar como Anexo no trabalho.
Art. 4º Dependendo do tipo de trabalho, a critério do orientador, a monografia poderá ter seu
conteúdo apresentado em formato alternativo, onde é(são) utilizado(s) artigo(s) publicado(s)
e/ou submetido(s), no mínimo, em revistas científicas ou anais de congressos sujeitos a
arbitragem, escritos no idioma exigido pelo veículo de divulgação.
§ 1º É considerado formato alternativo aquele em que o trabalho, obrigatoriamente, apresente
os seguintes capítulos no corpo do trabalho: 1) Introdução; 2) Documentos publicados e/ou a
publicar, como: sumário do(s) artigo(s), o(s) artigo(s) propriamente dito(s), sumário de livro(s),
capítulo(s) de livro(s), com os dados referentes à publicação e/ou submissão; 3) Discussão
(aplicável em casos de dois ou mais documentos e não obrigatória em casos de apenas um
documento); 4) Conclusão; 5) Referências.
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§ 2º No caso de documento já publicado, o aluno deverá anexar a autorização da Editora para
a sua inclusão em seu trabalho.
Art. 5º - Esta Informação entrará em vigor a partir de 13 de setembro de 2017, revogadas as
disposições em contrário.

Prof. Dr. André Tosi Furtado
Presidente
Comissão Central de Pós-Graduação
CCPG-PRPG
(original assinado pelo Presidente da CCPG)
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exigidos para a obtenção do título de
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Nesta página, no verso, deve constar a ficha catalográfica.

A ficha catalográfica, confeccionada exclusivamente por um profissional
bibliotecário da Unidade, após correções do trabalho, deve ser solicitada por
meio do formulário eletrônico, disponível no site do Sistema de Bibliotecas da
Unicamp, http://www.sbu.unicamp.br, link “Solicitar Ficha Catalográfica”. As
informações fornecidas são de responsabilidade do solicitante e serão
utilizadas para registro do documento no Software Corporativo, no Repositório
Institucional e na Biblioteca Digital. Em caso de impressão do trabalho, a ficha
catalográfica deverá ser impressa no verso da página de rosto.
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13
CORPO DO TRABALHO
O corpo do trabalho é dividido em tópicos estruturados, segundo as
necessidades da área de conhecimento.
OBS: Note que o número de página começa a aparecer a partir daqui, da
Introdução, e deve ser contínua até a última folha de Anexo em
algarismos arábicos, sendo as páginas contadas desde a primeira
folha interna. Esclarecemos que o número apresentado “13” é
exemplificativo.

ANEXO 1 – Termo de Autorização – Especialização

Termo de Autorização - Cursos Lato Sensu da UNICAMP

Eu,
_______________________________________________________________
_______,
Nacionalidade
___________________________,
Estado
Civil________________________, Profissão _______________________,
residente
e
domiciliado
na
(endereço)___________
_________________________________________,
cidade
_________________________,
_____________,
Estado
__________,
portador
do
documento
de
identidade____________,
Número
______________, na qualidade de titular dos direitos morais e patrimoniais de
autor
da
obra
(título)
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________; Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) de especialização
apresentada na Universidade Estadual de Campinas.
[
] AUTORIZO a Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, a
reproduzir, disponibilizar na rede mundial de computadores - Internet - e
permitir a reprodução por meio eletrônico, da OBRA, a partir desta data.
________________, ____ de _____________ de ________.

Assinatura do Aluno: ______________________________

Ciente do Orientador: ______________________________

