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COMUNICADO Nº 01/2017

27/03/2017
À Comunidade Acadêmica

Por intermédio deste comunicado, a Diretoria de Ensino vem apresentar o novo procedimento

adotado para entrega de trabalhos de conclusão de cursos no âmbito do IFSP. Esses procedimentos foram

estabelecidos pela reitoria por meio da portaria 0.264, de 24 de janeiro de 2017.

A partir deste ano, os trabalhos deverão ser entregues apenas em formato digital (pdf). Vale salientar

que cada aluno é responsável pela entrega do seu trabalho ao coordenador de curso, que fará o

encaminhamento à Biblioteca.

o trabalho deve estar de acordo com as normas da Associação Brasileira de normas Técnicas (ABNT),

contendo ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca mediante solicitação do próprio aluno.

Procedimentos de Entrega dos Trabalhos de Conclusão de Curso

1. Os procedimentos de entrega do Trabalho de Conclusão de Curso deverão ser iniciados após correções e

adequações sugeridas pela banca examinadora, ou seja, quando o trabalho estiver em sua versão final.

2. O aluno deve solicitar, junto à Biblioteca do campus, a confecção da ficha catalográfica - após a realização

da banca examinadora.

3. O aluno deverá entregar seu Trabalho de Conclusão de Curso para a Coordenação de Curso em formato

digital junto com o Termo de Autorização e Divulgação assinado. O Termo de Autorização e Divulgação

será disponibilizado pela Biblioteca.

4. Os trabalhos entregues em formato digital deverão ser disponibilizados na Nuvem do IFSP pelo

Coordenador de Curso em formato pdf, contendo a folha de aprovação assinada pelos membros da banca
'\

examinadora. O arquivo deve ser nomeado com o título do trabalho.

a. O prazo para envio dos trabalhos à biblioteca (via nuvem) deverá ser definido pelas

Coordenadorias dos Cursos.

5. O Termo de Autorização de Divulgação, assinado pelo discente, e o Termo de Encaminhamento dos

Trabalhos de Conclusão de Curso, assinado pelo Coordenador de Curso, deverão ser entregues

fisicamente na Biblioteca pelo Coordenador. Os termos ficarão arquivados na Biblioteca.
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Atenciosamente,
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