
APÊNDICE A – Regulamento para a elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão Pública 

 
I– DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º As presentes normas regulamentam a elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso 
a ser desenvolvido como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão 
Pública. 
 
Art. 2º Pode matricular-se no componente curricular de Planejamento em Pesquisa o aluno 
que tiver cumprido 60% dos componentes curriculares obrigatórias do curso. 
Parágrafo Único. O não cumprimento desse requisito constitui motivo para cancelamento da 
matrícula no respectivo componente curricular; 
 
Art. 3º Os componentes curriculares Planejamento em Pesquisa e Pesquisa Aplicada não 
poderão ser ofertados na Modalidade Especial de Oferta de Componente Curricular para 
Discente Provável Formando. 
 

II– DO PROJETO DE PESQUISA 
Art. 4º O Projeto de Pesquisa é elaborado no componente curricular Planejamento em 
Pesquisa. 
 
Parágrafo Único. O componente curricular Planejamento em Pesquisa é ministrado pelo 
professor coordenador indicado no referido semestre, que atua juntamente com os professores 
orientadores. 
 
Art. 5º O aluno deve elaborar o Projeto de Pesquisa com a orientação de 1(um) professor do 
quadro docente da UNIPAMPA na área que pretende pesquisar. 
 
§ 1º O projeto de pesquisa deve ser voltado para o estudo de uma problemática relacionada 
às organizações públicas. 
 
§ 2º Se vinculados às linhas de pesquisa do orientador devem guardar relação com a área da 
administração pública. 
 
Art. 6º Caberá à Coordenação do componente curricular a responsabilidade pela supervisão 
geral do componente curricular, a fixação de prazos e o preenchimento do caderno de 
chamadas com as notas dos alunos. 
 
Art. 7º A verificação do rendimento acadêmico é realizado por meio da avaliação do 
desenvolvimento do Projeto de Pesquisa, e da frequência nos seminários realizados em sala 
de aula, conforme definido no plano de ensino do componente curricular. 
 
Art. 8º A estrutura básica do Projeto de Pesquisa compõe-se de:  
I – Elementos Pré-Textuais (Capa e Folha de Rosto); 
II – Introdução (contexto, tema, pergunta de pesquisa, objetivos geral e específicos, e 
justificativa); 
III – Referencial Teórico; 
IV – Método (classificação da pesquisa, definição do método, técnica(s) coleta de dados, 
técnica(s) de análise dos dados, cronograma e instrumento de coleta de dados, se houver, que 
deve constar nos apêndices ou anexos); 



V – Referências Bibliográficas;  
VI – Apêndices (quando houver); VII – Anexos (quando houver). 
 
Parágrafo Único. O Projeto de Pesquisa deverá ter no mínimo 10 páginas e não pode 
ultrapassar o limite de 15 páginas entre os itens II a V da estrutura básica listada neste artigo. 
 
Art 9º A estrutura formal do projeto de pesquisa deve seguir o Manual para elaboração e 
normalização de trabalhos acadêmicos – conforme a ABNT, elaborado pela UNIPAMPA, 
sendo a formatação: espaçamento simples e margens superior e esquerda 3cm, inferior e 
direita 2cm. 
 
Parágrafo Único. São considerados dos elementos pré-textuais indicados no manual da 
UNIPAMPA apenas capa e folha de rosto. 
 
Art. 10. A versão final do Projeto Pesquisa deve ser entregue ao docente coordenador, em 
duas vias, com a assinatura do professor orientador na capa, no prazo definido pelo professor 
Coordenador do componente curricular. 
 
Art. 11. O Projeto de Pesquisa será avaliado por meio de parecer escrito, sendo realizado por 
dois docentes, o orientador e um parecerista. 
 
§ 1º A publicação das notas finais dos alunos é de responsabilidade do professor Coordenador 
do componente curricular. 
 
§ 2º Permite-se pequenas mudanças que não comprometam as linhas básicas do projeto 
(delimitação do tema, pesquisa bibliográfica, método), desde que com autorização do 
orientador, mantendo-se sempre o tema indicado no Projeto de Pesquisa aprovado. 
 
§ 3º Alterações no tema do Projeto de Pesquisa, após aprovação no componente curricular 
Planejamento em Pesquisa, exigirá que o discente realize novamente o componente. 
 

III – DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Art. 12. O Trabalho de Conclusão de Curso é realizado no componente curricular Pesquisa 
Aplicada, de forma individual, constituído de um artigo científico, voltado ao estudo do 
Projeto de Pesquisa aprovado. 
 
Parágrafo Único. O componente curricular Pesquisa Aplicada é ministrado pelo professor 
coordenador indicado no referido semestre, que atua juntamente com os professores 
orientadores. 
 
Art. 13. Para a matrícula no componente curricular Pesquisa Aplicada o aluno deve ter obtido 
aprovação no componente curricular Planejamento em Pesquisa. 
 
Art. 14. Caberá à Coordenação do componente curricular a responsabilidade pela supervisão 
geral do componente curricular, a fixação de prazos e o preenchimento do caderno de 
chamadas com as notas dos alunos. 
 
Art. 15. O aluno deve elaborar o Artigo com a orientação de 1(um) professor do quadro 
docente da UNIPAMPA na área que desenvolveu o Projeto de Pesquisa aprovado. 
 



§ 1 A substituição de professor orientador é permitida mediante a ciência formal do professor 
orientador, e da aceitação formal do professor escolhido para a continuidade da orientação.  
 
§ 2 Quando houver a necessidade, o professor do componente curricular poderá fazer a 
mediação de substituição do orientador. 
 
Art. 16. O artigo deve ser apresentado no seguinte formato: 
I – Papel: A4 (29,7 x 21 cm). 
II – A orientação do papel a ser adotada deverá ser o retrato. 
III – As margens deverão seguir o seguinte padrão: Superior 3 cm; Inferior 2 cm; Direita 2 
cm; e Esquerda 3 cm. 
IV – O Artigo deverá ser redigido nos seguintes editores de texto: Word do Office 2003 ou 
posterior, BrOffice ou outro que venha a substituí-los. 
V – O Artigo deve adotar como fonte as letras Times New Roman ou Arial, ambas no 
tamanho 12. 
VI – Deve ser adotado como padrão o espaçamento simples entre linhas. 
VII – O alinhamento adotado para os parágrafos deverá ser o justificado.  
VIII  – A margem do início do parágrafo deverá ser 1,5 cm. 
IX – O Artigo deve ter no mínimo 12 (doze) páginas e não deve exceder 25 (vinte e cinco) 
páginas, incluindo quadros, tabelas, gráficos, figuras, referências bibliográficas e notas de 
final de texto. 
X – O Artigo deve ser paginado no rodapé com alinhamento ao lado direito e não deve ser 
incluído número na primeira página. 
XI – Não deve ser colocadas notas no rodapé, mas inseridas como notas de final de texto. 
XII – As citações devem ser inseridas no corpo do texto, conforme normas da ABNT. 
 
Art. 17. O Artigo deve ter os seguintes elementos na sua estrutura: 
I – Resumo em língua portuguesa e em língua estrangeira, preferencialmente inglês ou 
espanhol. 
II – Introdução (contexto, tema, pergunta de pesquisa, objetivos geral e específicos, e 
justificativa); 
III – Referencial teórico; 
IV – Método (classificação da pesquisa, definição do método, técnica(s) coleta de dados, 
técnica(s) de análise dos dados  e instrumento de coleta de dados, se houver, que deve constar 
nos apêndices ou anexos); 
V – Apresentação e análise dos resultados;  
VI – Considerações Finais; 
VII – Notas de Final de texto, se houver;  
VIII - Referências Bibliográficas. 
 
Art. 18. O artigo deverá apresentar os seguintes elementos na primeira página: 
I – Título do Artigo, com todas as principais palavras iniciando-se em maiúscula, fonte 
tamanho 14, negrito e centralizado. 

    II- Nome do aluno e do professor orientador.  
    III – Resumo do Artigo. 
    IV – Palavras chave, no mínimo 3 (três). 
 

§ 1º O título pode ter no máximo 20 palavras. 
 
§ 2º O resumo do Artigo deve ter no mínimo 200 e máximo 250 palavras, contendo objetivo, 



tópicos do referencial teórico, método, principais resultados e conclusões. 
 
Art. 19. O artigo será avaliado por uma banca examinadora composta pelo orientador e dois 
professores ou o orientador, um professor e um membro da comunidade externa, os quais 
elaborarão uma ata com a nota e as considerações que será encaminhado para o professor 
Coordenador do componente curricular Pesquisa Aplicada. 
 
§ 1º A formação mínima exigida para o membro da comunidade externa é a graduação. 
 
§ 2º O membro da comunidade externa deve ser aprovado pelo professor Coordenador do 
componente curricular Pesquisa Aplicada. 
 
Art. 20. Na defesa, o aluno terá até 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por mais cinco, a 
critério da banca examinadora, para apresentar o Artigo e cada componente da banca 
examinadora terá aproximadamente 5(cinco) minutos para fazer sua arguição, dispondo 
ainda o aluno de outros 5 (cinco) minutos para responder a cada um dos examinadores. 
 
Parágrafo Único. O prazo para apresentar as alterações sugeridas pela banca é de no máximo 
7 (sete) dias, com aval do orientador. 
 
Art. 21. A versão final do Artigo deve ser entregue ao coordenador do componente curricular 
de Pesquisa Aplicada em um CD com o arquivo da versão final salvo em formato PDF, 
juntamente com a declaração de entrega e o formulário de direitos autorais devidamente 
preenchido. 
 

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 22. Os casos de plágio comprovado incorrerão em reprovação imediata do aluno, 
aplicando as sanções previstas nas normas da UNIPAMPA. 
 
Art. 23. Os casos omissos ao regulamento são tratados na Comissão de Curso. 
 
Art. 24. O presente regulamento entra em vigor na data da aprovação pela Comissão de 
Curso. 

 
Santana do Livramento - RS, 09 de abril de 2021. 


