RESOLUÇÃO DO COLEGIADO
CURSO
DE
BACHARELADO
ESTATÍSTICA DA UFPB Nº 02/2016

DO
EM

Altera a redação da Resolução do
Colegiado do Curso de Bacharelado em
Estatística da UFPB Nº 02/2014 e dá outras
providências.
O COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA DA UFPB, no
uso de suas atribuições, considerando a necessidade de realizar alterações no
texto da Resolução Nº 02/2014 do Colegiado do Curso de Bacharelado em
Estatística da UFPB,
RESOLVE:
Estabelecer normas regimentais para elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso II, nos termos abaixo:
Título I
DEFINIÇÃO BÁSICA
Capítulo I - Constituição e Objetivos
Art. 4º – A disciplina TCC II se constitui em pesquisa individual orientada, de
caráter teórico e/ou aplicado, apresentada sob a forma de trabalho monográfico,
sobre o tema escolhido pelo aluno e aprovado pelo professor orientador ou
escolhido pelo professor orientador, em qualquer área do conhecimento de
Estatística, no âmbito das linhas de pesquisa do Curso de Bacharelado em
Estatística. O professor orientador, assim como o tema escolhido para as
atividades de pesquisa na disciplina TCC I, poderão ser diversos daquele escolhido
para a disciplina TCC I. Caso o discente possua Artigo Científico, ele poderá se
utilizar deste artigo como trabalho monográfico da disciplina TCC II, desde que seja
formatado segundo as normas apresentadas no Anexo I desta resolução.
§1º. Quanto a validade do Artigo Científico, deve-se considerar os seguintes
critérios:
I. Ter sido aceito ou publicado em periódico com maior Qualis igual ou
superior a B5.
II. Ter no máximo três autores. Na ocasião em que dois alunos solicitam o
mesmo pleito, será obedecida a ordem de autoria do artigo para fins de
concessão de crédito.
III. O discente deverá anexar ao Trabalho Monográfico a primeira página do
artigo publicado ou em casos de artigos aceitos, a carta de aceitação
impressa ou eletrônica.
João Pessoa, 29 de julho de 2016.
Tatiene Correia de Souza
Presidente do Colegiado do Curso de Estatística da UFPB

ANEXO I
A estrutura do trabalho monográfico da disciplina TCC II, quando este derivado de
Artigo Científico como estabelecido no Art. 4º. desta resolução deve conter os
seguintes elementos na ordem apresentada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capa;
Folha de Rosto;
Resumo;
Abstract;
O Artigo Científico no formato em que foi publicado;
Apêndice (opcional);
Anexos.

Observação: o formato da capa, folha de rosto, resumo e abstract devem seguir as
normas da ABNT.

