LISTA DE VERIFICAÇÃO
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
FOLHA DE ROSTO PARA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE MANUSCRITO
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Formatação. Espaçamento entre linhas de 1,5. Parágrafos justificados. Verificar
acentuação. Ex: contínuo, distância, à frente, análise, ajudá-lo, etc.
Conjugação. Eliminar conjugação na primeira pessoa: usaremos, farei, obtivemos,
calculamos, podemos, etc. Eliminar também a conjugação na 2a e 3a pessoa:
“...basta você clicar com o mouse...”.
Palavras e termos. Eliminar o uso de “o mesmo” como pronome. Eliminar o uso
de “através” com o significado de “por meio de”. Não usar “a nível de”, etc.
Figuras e Tabelas. Todas as figuras devem ser numeradas. Todas as figuras
devem ter legendas. Todas as figuras precisam ser citadas em algum ponto do
texto. Todas as figuras devem ser comentadas. Tabelas, quadros, fotos e códigos de
computador seguem as mesmas regras.
Fórmulas e equações. Os símbolos usam apenas uma letra e, eventualmente, um
índice subescrito: Spe. Deve-se usar Times New Roman itálico nos símbolos
matemáticos. Vetores e matrizes podem ser negritos não itálicos: A, vt. Seguir
todas as recomendações da Seção 3.9 de [1].
Correção e revisão. Leitura e correção do texto efetuadas por alguém que não
tenha participado da redação, se possível com conhecimentos de gramática e
ortografia do português.
Citações. Substituir o material colhido de internet que visa explicar o princípio de
funcionamento de um programa ou dispositivo, como Matlab, motor de passo,
micro-controlador, sensores, etc., por uma citação bibliográfica: “... cujo
funcionamento é detalhado em manual da Festo (Festo, 2012) ...”
Variáveis. Utilizar as regras apontadas na Seção 3.10 de [1] nas variáveis, nomes
de funções e nomes de programas computacionais descritos na monografia.
Bibliografia. Todas as citações bibliográficas devem aparecer na bibliografia.
Todas as referências constantes da bibliografia devem ser citadas pelo menos uma
vez no relatório. Seguir as recomendações da Seção 3.11 de [1].
Versões. Se a presente revisão de manuscrito for a segunda (ou demais) revisão,
então anexar a versão anterior com as correções apontadas pelo revisor.















OBS: Todas as correções apontadas pelo revisor no manuscrito a ser revisto devem ser
obrigatoriamente implementadas.

[1] Carrara, V. Recomendações para a composição de Trabalhos Técnico-Científicos (TTC).
Disponível em: http://www2.dem.inpe.br/val/cursos_inpe/como_escrever_tc.pdf.

