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Sobre o Pacote USPSC v2.0 

12/04/2017 

1 IMPLEMENTAÇÕES 

1.1  Modelo para TCC em LaTeX utilizando a classe USPSC 
 
O Pacote USPSC 2.0 inclui a Classe USPSC, o Modelo para TCC em LaTeX 

utilizando a classe USPSC e o Modelo para teses e dissertações em LaTeX 

utilizando a classe USPSC. 

O Modelo para TCC está disponível inicialmente apenas para EESC e será 

estendido às demais Unidades de Ensino do Campus USP de São Carlos a medida 

que as mesmas definirem seus padrões. 

 

2 CORREÇÕES DO Pacote USPSC 1.2 

2.1 Classe USPSC 

2.1.1 Correção nos arquivos USPSC.cls e USPSC1.cls 

2.1.1.1 Impressão duplicada do nome do orientador na página de rosto 

Foi eliminada a repetição indevida de um comando na impressão do preâmbulo. 

 

2.2 Pacote USPSC 

A versão 2.0 do Pacote USPSC é composto da Classe USPSC, do Modelo 

para TCC em LaTeX utilizando a classe USPSC e o Modelo para teses e 

dissertações em LaTeX utilizando a classe USPSC. 

 

2.2.1 Novos arquivos .tex 

Esta versão do Pacote USPSC foram acrescentados os seguintes arquivos 

.tex, chamados através do comando \include{filename} no Modelo para TCC em 

LaTeX utilizando a classe USPSC (USPSC-TCC-modelo.tex) e o Modelo para teses 

e dissertações em LaTeX utilizando a classe USPSC (USPSC-modelo.tex): 

 

a) USPSC-Dedicatoria.tex 
 
% --- 
% Dedicatória 
% --- 
\include{USPSC-Dedicatoria} 
% --- 
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b) USPSC-Agradecimentos.tex 
 
 

% --- 
% Agradecimentos 
% --- 
\include{USPSC-Agradecimentos} 
% --- 

 
 
c) USPSC-Resumo.tex 

 
d) USPSC-Abstract.tex 

 

% A T E N Ç Ã O 
% Se o idioma do texto for em inglês, o abstract deve preceder o resumo 
% resumo em português 
% 
% Resumo 
% --- 
\include{USPSC-Resumo} 
% --- 
 
% Abstract 
% --- 
\include{USPSC-Abstract} 
% --- 

 

 

2.2.2 Alterações no tutorial 

a) Em decorrência as alterações acima expostas houve alteração no texto do 
tutorial (conteúdo do USPSC-modelo.pdf e USPSC-TCC-modelo.pdf); 
 

b) Correção: constava LISTA DE ILUSTRAÇÕES e passou a constar LISTA 

DE FIGURAS 

Correção na fonte da Tabela1 para Fonte: Elaborada pelos autores; 
 

c) Com a publicação da terceira edição das “Diretrizes para apresentação 
de dissertações e teses da USP: documento eletrônico e impresso - 
Parte I (ABNT), foram feitas as seguintes alterações: 

 as citações foram alteradas em 1 INTRODUÇÃO, 2 
DESENVOLVIMENTO e 5 CONCLUSÃO; 

 inclusão da referência no item REFERÊNCIAS 

 

 


