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RESOLUÇÃO REITORIA Nº 032, DE 19 DE JUNHO DE 2020 

 

Adita a Resolução CONSUN nº 002 de 03/02/2020 quanto 

aos critérios para correção de Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC  

 

O Reitor da UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - 

UNIARP, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE, ad referendum de deliberação do CONSUN, 

 

Art. 1º. Aditar a Resolução CONSUN nº 002 de 03/02/2020, quanto aos 

critérios para correção de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Art. 2º. Serão passíveis de correção os Trabalhos de Conclusão de 

Curso que se enquadrem nos critérios abaixo: 

I - Até cinco (05) trechos copiados na íntegra não referenciados; 

II - Até dez (10) trechos identificados como idênticos ou similares a outra 

fonte, referenciados, mas com erro de citação.   

 

Art. 3º. Será considerado não referenciado qualquer trecho (frase, 

oração, período ou parágrafo) destacado pelo software ou por pesquisa, em 

outro meio, realizada pela equipe de orientação metodológica e passível de 

comprovação através de fonte original indicada ou encontrada pela referida 

equipe.  

 

Art. 4º. Será considerado erro de citação: 

I - Erro de formatação - uso incorreto de aspas, ausência de recuo para 

citação direta longa, tamanho de fonte incorreto e/ou espaçamento incorreto; 

II - Erro de informação – equívoco entre citação direta e indireta, não 

indicação de ano, não indicação de página em citação direta, não indicação de 
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autoria original em citação de citação (apud), uso equivocado de apud, 

invertendo a ordem dos autores.   

 

Art. 5º. Será permitido, ao acadêmico, realizar as correções em seu 

TCC após receber o parecer metodológico do setor de Orientação 

Metodológica desde que tenha cumprido com a obrigatoriedade de participação 

nas orientações (duas individuais e duas coletivas), conforme disposto no 

Regulamento Geral de TCC da Uniarp. 

 

Art. 6º. Após a correção, o acadêmico deverá entregar o trabalho para a 

Coordenação de Curso, que fará a validação da correção, emitirá uma 

declaração, atestando que as correções se realizaram conforme indicado no 

parecer metodológico, e enviará a versão final do TCC para banca 

examinadora.  

 

Art. 7º. Quando passível de correção, o acadêmico terá o prazo de 48 

horas a fim de realizar as correções contado a partir do momento do 

recebimento do parecer metodológico.   

 

Art. 8º. O parecer metodológico e o relatório de similaridade serão 

enviados ao acadêmico, com cópia para o coordenador, independentemente de 

qual seja o resultado do parecer, por meio do Portal de Ensino. 

 

Art. 9º. Todas as ocorrências que superarem os critérios previstos no 

art. 1º não serão passíveis de correção e resultarão em reprovação. 

 

Art. 10. É de responsabilidade do coordenador acompanhar os trabalhos 

finais referentes aos TCCs do seu curso, especialmente no que tange ao 

processo de correção após os apontamentos feitos pela Equipe de Orientação 

Metodológica, observando os prazos e as adequações necessárias. 
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Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se às disposições em contrário. 

 

 

 

Prof. Dr. Anderson Antônio Mattos Martins 

Reitor da UNIARP 


