UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
REITORIA
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
NORMAS PARA RECEBIMENTO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (TCCS)
A Biblioteca Universitária coleta e divulga os trabalhos de conclusão de
curso (TCCs) defendidos na Universidade por meio do seu principal repositório digital:
o catálogo online (Pergamum). Os TCCs dos alunos deverão ser encaminhados pelas
secretarias dos cursos às bibliotecas da UFC. Os trabalhos devem ser apresentados
de acordo com as normas de documentação e informação da ABNT. As bibliotecas
oferecem serviço de orientação quanto à normalização dos trabalhos.

Condições para entrega do trabalho:

➢ O aluno deve apresentar a versão final do trabalho aprovada pelo
orientador;
➢ Os trabalhos devem ser entregues exclusivamente em formato eletrônico,
em um arquivo único em PDF (da capa aos anexos);
➢ A catalogação na publicação (ficha catalográfica) é elemento obrigatório
nos trabalhos acadêmicos e deve ser obtida junto à biblioteca, que
disponibiliza sistema online para a geração da ficha catalográfica;
➢ Para divulgação nos repositórios digitais da UFC na Internet, a folha de
aprovação deve obrigatoriamente estar sem as assinaturas dos membros
da banca avaliadora;
➢ A biblioteca não receberá os TCCs diretamente dos alunos, bem como
não receberá arquivos em outras mídias (CD, DVD e HD).

Instruções para encaminhamentos dos TCCs:

➢ O aluno entrega à secretaria do seu curso (graduação ou especialização)
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o arquivo do seu TCC, de acordo com os formatos especificados, e o
Termo

de

Autorização

para

Disponibilizar

Documentos

Digitais

devidamente preenchido (documento disponível no site da BU em
Documentos e Formulários);
➢ A secretaria confere o conteúdo dos arquivos dos alunos no ato do
recebimento, a fim de garantir que os mesmos possuam conteúdo válido.
Os arquivos dos alunos e os termos de autorização devem ser enviados
pela secretaria para o e-mail da biblioteca específica, conforme relação
abaixo, organizados em pastas por turma, com arquivos nomeados com
os nomes dos autores dos trabalhos.

E-mails para envio dos trabalhos:
Biblioteca de Ciências da Saúde - tcc.bcsufc@gmail.com
Biblioteca de Ciências e Tecnologia - tcc.bct.ufc@gmail.com
Biblioteca de Ciências Humanas - tccbch.ufc@gmail.com
Biblioteca do Curso de Arquitetura - tcc.bcad@gmail.com
Biblioteca do Curso de Física - tcc.bcf@gmail.com
Biblioteca do Curso de Matemática - tcc.bcm@ufc.br
Biblioteca da Faculdade de Direito - tccbfdufc@gmail.com
Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade tcc.bfeaac@gmail.com
Biblioteca do Instituto de Ciências do Mar - tcc.biblabomar@gmail.com
Biblioteca de Pós-Graduação em Engenharia - bpge.tcc@gmail.com
Biblioteca de Pós-Graduação em Economia Agrícola - tcc.bpgea@gmail.com
Biblioteca de Pós-Graduação em Economia - tcc.bpgec@gmail.com
Biblioteca de Medicina de Sobral - tcc.bmedicinasobral@gmail.com
Biblioteca do Campus de Sobral - tcc.bcso@gmail.com
Biblioteca do Campus de Quixadá - tcc.bcq@gmail.com
Biblioteca do Campus de Crateús - tcc.crateus@gmail.com
Biblioteca do Campus de Russas - bcr.tcc@gmail.com
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