UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA
BIBLIOTECA SETORIAL

NORMAS PARA ENTREGA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
NA BIBLIOTECA DA UAST

TCC – Trabalhos de conclusão de curso (monografias, teses e dissertações) elaborados
pelos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da
UAST.
Todos os trabalhos de conclusão de curso, independente do nível (graduação ou pósgraduação), devem ser encaminhados à Biblioteca antes da impressão e/ou gravação
final para as devidas correções;
A ficha catalográfica é um elemento obrigatório dos TCC’s e sua elaboração será de
responsabilidade da Biblioteca. Para tanto, faz-se necessário que o autor preencha o
formulário com os dados pertinentes (anexo I).
1. MONOGRAFIAS
• Serão recebidas as monografias com conceito igual ou superior a 9,0
(nove inteiros), e que obedeçam às normas estabelecidas pela ABNT e
aos padrões mínimos de qualidade;
• Deverão ser entregues em CD-ROM obedecendo os modelos
estabelecidos (anexo II), em formato PDF;
• A folha de aprovação deverá ser scanneada após avaliação da Banca
Examinadora e inserida no CD-ROM, em formato PDF;
• O autor deverá preencher e assinar o termo de autorização (anexo III)
para a disponibilização total e/ou parcial do TCC em meio eletrônico;
• O prazo de entrega das monografias será de 30 (trinta) dias, a contar da
data de defesa .
2. TESES E DISSERTAÇÕES
• Serão recebidas as teses e dissertações com conceito igual ou superior a
9,0 (nove inteiros), e que obedeçam às normas estabelecidas pela ABNT
e aos padrões mínimos de qualidade;
• Deverão ser entregues em 1 cópia em CD-ROM obedecendo os modelos
estabelecidos, em formato PDF e uma cópia impressa e encadernada:

AZUL ROYAL – TESES
VERDE BANDEIRA – DISSERTAÇÕES

A entrega do TCC será feita na Coordenação do Curso de graduação ou pós-graduação
correspondente, sendo a versão final enviada pela respectiva Coordenação à Biblioteca
Setorial da UAST. A versão eletrônica só será inserida na Biblioteca Digital de
Trabalhos Científicos – BDTC (projeto a elaborar), mediante assinatura do termo de
autorização da divulgação.

ANEXO I – Formulário para elaboração de ficha catalográfica
AUTOR DO TRABALHO

TÍTULO

Nº DE FOLHAS
ILUSTRAÇÃO
(Qualquer imagem, tabela,
mapa, ETC.)

( ) SIM ( ) NÃO

ANO DA FOLHA DE ROSTO

ANO DA DEFESA

ORIENTADOR (A)

TESE ( ) DISSERTAÇÃO ( ) MONOGRAFIA ( )

TÍTULO DO CURSO

DEPARTAMENTO
CONTEM ANEXOS (Material
não elaborado pelo autor)

( ) SIM ( ) NÃO

CONTEM APÊNDICE
(Material elaborado pelo
autor)

( ) SIM ( ) NÃO

ASSUNTO ESPECÍFICO
(Tema central do trabalho)

PALAVRAS-CHAVE (mínimo
3)

FONE PARA CONTATO
EMAIL
Biblioteca Setorial da UAST/UFRPE -> email: adm.bs@uast.ufrpe.br

ANEXO II – Encarte e CD-Rom

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA
CURSO LICENCIATURA EM LETRAS

Prof.xxxxx
Orientador

AUTOR DO TRABALHO
SERRA TALHADA
2010

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA
CURSO XXXXXXXX

AUTOR

TÍTULO

SERRA TALHADA
2010

ANEXO III – Termo de autorização de divulgação
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA
BIBLIOTECA SETORIAL

Termo de Autorização
Eu,...................................................................................................................................... ,
nacionalidade ................................................... , estado civil........................................... ,
e-mail ..................................................... , número de matrícula....................................... ,
profissão............................................................................................................................. ,
residente (Av./Rua)............................................................................................................ ,
cidade...................................................... , estado: ........ , t e l e fone: ............................. ,
portador do documento de identidade (RG) ..................................................................... ,
na qualidade de titular dos direitos morais e patrimoniais de autor da obra (título):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................;
MONOGRAFIA
TESE
DISSERTAÇÃO
Autor(es):
.............................................................................................................................................
Orientador(es):
.........................................................................................................................................
TCC - Apresentado ao Curso:
.............................................................................................................................................
da UFRPE/UAST, na data ______ / ______/ __________.
Divulgação:
TOTAL

PARCIAL (apenas resumo)

Com base no disposto na Lei Federal N° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. [...]
Autorizo a UFRPE/UAST, a divulgar na rede mundial de computadores – Internet – em
seu site (www.uast.ufrpe.br) e permitir a reprodução total e/ou parcial por meio
eletrônico, sem ressarcimento dos direitos autorais, da obra, a partir da data abaixo
indicada ou até que manifestação em sentido contrário de minha parte determine a
cessação desta autorização.
Serra Talhada, ............ de ......................................................... de .................... .

Assinatura:............................................. ..............................................................

OBS.: O material deverá ser entregue em disquete/CD-ROM, em formato PDF.

