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Normativa emergencial para os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) – 

Ciências Biológicas 

 

O TCC do Curso de Ciências Biológicas modalidade Bacharelado da Universidade 

Federal do Pampa, Campus São Gabriel poderá ser apresentado na forma de Monografia 

ou Artigo Científico, segundo as seguintes normas: 

 

1. A Monografia deverá ser redigida de acordo com as diretrizes e formatações 

descritas no anexo 1, em Língua Portuguesa. Será aceita Monografia redigida 

em outra língua, desde que acompanhada de justificativa do Professor 

Orientador em documento assinado por este e pelo aluno. O limite de páginas da 

Monografia deverá ser cinquenta (50) páginas com referências. 

 

2. O Artigo Científico aceito, no prelo ou publicado deverá ter o aluno como 

primeiro autor e deve ter sido submetido a uma revista com conselho 

editorial e estar no sistema Qualis CAPES do ano correspondente à apresentação 

do trabalho. O artigo deverá ser entregue juntamente com ficha de identificação 

do periódico (anexo) devidamente preenchida e assinada pelo Professor 

Orientador e aluno. O artigo poderá ser escrito na língua exigida pelo periódico 

em questão e deverá acompanhar, em anexo, uma seção de Introdução Geral 

(contendo aspectos gerais do trabalho, a problemática e o que se pretendeu fazer 

no trabalho), bem como uma seção de Conclusões ambas redigidas na Língua 

Portuguesa. Poderão ser entregues junto ao artigo científico, anexos pertinentes 

ao trabalho, respeitando o limite de trinta (30) páginas (artigo+anexos). 

 

3. A formação da comissão de avaliação (banca) será responsabilidade do Professor 

Orientador. A banca será formada por três (3) membros titulares, sendo 

um deles o Professor Orientador. Será também de responsabilidade do Professor 

Orientador a escolha de um membro Suplente. Não serão aceitas bancas com 

numero diferente de TRÊS! 

 

4. A entrega do TCC em cópia impressa para o membro da banca e coordenação 

deverá ocorrer no período de 20 dias antes da data da defesa, que deverá ser 

agendada junto à coordenação do curso e/ou coordenadoria de TCCs, seguindo 

cronograma aprovado pela comissão de curso.  

 

5. O acadêmico terá um limite de 20 minutos para apresentação do trabalho. Cada 

membro da banca avaliadora terá cinco (5) minutos para arguição do acadêmico. 

 

6. No prazo máximo de dez (7) dias, o Orientador ou Acadêmico deverá entregar à 

coordenação do curso e/ou coordenadoria de TCCs uma cópia impressa (não 

encadernada) e uma cópia em formato digital (em CD ou DVD 
encaminhado à coordenação do curso, com um arquivo em formato .pdf – 



protegido – e outro em formato .doc – desprotegido) do trabalho em sua versão 

final, realizando as correções/sugestões recomendadas pela banca de avaliação. 

 

7. A cópia impressa e digital da Monografia ou Artigo Científico será arquivada na 

Biblioteca do Campus. Uma cópia digital será mantida pela coordenação do 

curso. 

 

8. A nota final do acadêmico só será disponibilizada após o cumprimento adequado 

de todos os itens deste documento. 

  



 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIÓDICO CIENTÍFICO 

 

Dados do acadêmico: 

Aluno:___________________________________________________________ 

Orientador:_______________________________________________________ 

Título do trabalho:_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Dados do Periódico: 

Título:___________________________________________________________ 

ISSN:___________________________________________________________ 

Instituição/órgão responsável:________________________________________ 

Área do conhecimento (conforme CNPq):_______________________________ 

Periodicidade:_____________________________________________________ 

Qualificação no QUALIS (CB1:__________ CB2:_________, CB3:_________ 

Indexação:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Fator de Impacto JCR (se houver):____________________ 

Endereço eletrônico:________________________________________________  

 

 

 

__________________________                       ________________________ 

           Professor Orientador              Aluno 


