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REGULAMENTO DE ENTREGA DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO 

DE CURSO  

CAPÍTULO I: FINALIDADES 

Art. 1º A Biblioteca da Faculdade de Iporá- BIBFAI é o órgão suplementar da estrutura da 

Diretoria Geral, diretamente subordinado ao Diretor Geral, tendo por finalidades reunir, 

organizar, divulgar, manter atualizado e preservado em permanente condição de uso o acervo 

bibliográfico, audiovisual e digital necessário ao desenvolvimento das atividades e programas 

de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade. 

Art. 2º O presente regulamento trata da entrega e depósito dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso confeccionados pelos discentes dos cursos ofertados pela Faculdade de Iporá em suas 

diversas Modalidades. 

I- Atendendo a demanda de regulamentação das atividades relacionadas aos trabalhos 

acadêmicos produzidos na instituição; 

II- Estabelecendo um novo direcionamento na disseminação da informação. 

CAPÍTULO II: DA ENTREGA 

Art. 3ºA entrega de Trabalhos de Conclusão de Curso se dará da seguinte maneira: 

I- Após os trabalhos forem submetidos e aprovados pelas bancas examinadoras, o 

coordenador de TCC, ou de Curso entregará à Biblioteca os arquivos em mídia CD- 

ROM em conjunto, seja por turma ou curso; 

II- Os arquivos devem estar em formato PDF; 

III- Os materiais entregues devem conter: Mídia em CD- ROM nas normas descritas 

em anexo e o termo “TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO 

DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM FORMATO PDF” de toda 

turma ou curso; 
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IV- Todos os termos devem ser apresentados devidamente preenchidos e assinados 

pelos autores de cada trabalho.  

Art.4º Para comprovar a entrega do material, o atendente que o receber deve emitir uma 

declaração de entrega. 

Art. 5º A declaração de entrega deve ser fidedigna ao material entregue, com as informações 

corretas, a fim de evitar futuros equívocos. 

Art. 6º A declaração deve ser emitida em duas vias, uma para o arquivo da Biblioteca e outra 

para o coordenador que realizou a entrega, e ambas as partes devem assinar e concordar com 

seu conteúdo. 
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APÊNDICE 

 



APÊNDICE A -- Modelo para capa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em CD-

ROM 
 

 

NOME DO CURSO 

 

 

 

NOME DO AUTOR 

 

 

 

TÍTULO DEFINITIVO DO TCC 

 

 

 

ORIENTADOR: 

 

 

 

 

 

IPORÁ 

2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOME DO AUTOR 

 

TÍTULO DO TCC 

 

NOME DO CURSO 

 

TÍTULO DO TCC 



ATENÇÃO 

Na capa externa as instruções são:  

 Caixa de Texto de 12 cm por 12 cm, que geralmente é a medida da caixinha capa de 

CD- ROM; 

 Fonte 12, Times New Roman, centralizado e caixa alta; 

 Logomarca da Instituição Centralizada e na primeira linha; 

 Na linha seguinte: Nome do curso; 

 Após 3 linhas em espaçamento simples: Nome do Autor; 

 Após 3 linhas em espaçamento simples: Título definitivo do TCC; 

 Após 3 linhas em espaçamento simples: Nome do Orientador; 

 Após 5 linhas em espaçamento simples: Cidade e Ano. 

No próprio CD- ROM: 

 Logomarca da Instituição e nome do curso na parte superior e centralizada; 

 Nome do Autor e Título na parte Inferior e Centralizada; 

 Fonte 12, Times New Roman, centralizado e caixa alta; 

 O Trabalho arquivado deve ser o definitivo, já com as alterações propostas pela 

banca e pelo orientador e ser inserido dentro do CD- ROM no formato PDF. 

Se necessário, pode diminuir a fonte sem que a leitura seja prejudicada, suprimir o 

Título com o uso de [..], como por exemplo: Perfil socioeconômico dos alunos que compõe a 

comunidade acadêmica da [..], ou mesmo a quantidade de linhas que separe as seções. 

A identificação correta da parte interna do CD- ROM pode ser feita a impressão em 

uma serigrafia ou mesmo em uma etiqueta específica para CD- ROM, uma das disponíveis no 

mercado é a PIMACO CD10B ou 25B , esse número é equivalente a quantidade de etiquetas 

que vem em cada pacote, não sei se é encontrado em Iporá, mas ele é facilmente compro pela 

internet e impresso em impressora normal através do software próprio da PIMACO.  
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APÊNDICE B -- TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO 

DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM FORMATO PDF 

Ao entregar o termo de disponibilização de TCC à Coordenação de TCC e para a 

Biblioteca da Faculdade de Iporá- BIBLIFAI, o autor (a) está ciente de sua 

responsabilidade quanto à originalidade que caracteriza a natureza do componente 

curricular de TCC na Instituição. 

 

( ) AUTORIZO a Faculdade de Iporá a publicar em ambiente digital institucional, sem 

ressarcimento dos direitos autorais, o texto integral da obra acima citada, em formato 

PDF, a título de divulgação da produção científica gerada pela Instituição. 

( ) NÃO autorizo a Faculdade de Iporá, a publicar em ambiente digital institucional o 

texto integral da obra acima citada. 
IPORÁ    de  de:   

 

 

 
___________________________________________ 

Assinatura do Autor 

Nome do autor: 

CPF: RG: 

Telefone:  

E-mail:  

 

Autoriza a divulgação deste endereço eletrônico? [ ] Sim [ ] Não 

Título:  

  

  

  

Palavras-Chave:  

  

Curso:  

Orientador:  

Data da apresentação:__/__/___  
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