FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA
CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004
Recredenciamento pela Portaria n° 1.046, de 31/05/2019 – MEC – DOU 105, de 03/06/2019.
CNPJ N° 05.845.288/0001-19
A Missão da Faculdade Católica Santa Teresinha é contribuir para o desenvolvimento da região do Seridó,
formando no nível Superior cidadãos-profissionais íntegros, conscientes, comprometidos com o
desenvolvimento da Educação, Ciência e Cultura, na promoção dos valores indispensáveis à vida e ao convívio
humano-social.

Portaria n° 010/2019 – DG/FCST/2019
Caicó-RN, 11 de junho de 2019.
Estabelece os procedimentos de entrega dos
Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC - da
Graduação e Pós-Graduação à biblioteca da
FCST.

A DIRETORA GERAL EM EXERCÍCIO DA FACULDADE CATÓLICA
SANTA TERESINHA, no uso de suas atribuições legais conferidas.

RESOLVE:
Art.1º Estabelecer os procedimentos de entrega dos trabalhos de conclusão de
curso da Graduação e Pós-Graduação à Biblioteca da FCST.
Disposições gerais
Art.2º Deverão ser entregues à biblioteca da FCST os Trabalhos de Conclusão
de Curso da Graduação e Pós-Graduação que constem como parte exigências
à obtenção das titulações de seus respectivos cursos.
Art.3º Cada aluno será responsável pela entrega do seu trabalho à secretária
da FCST para assinatura do Termo de Autorização. Ao receber os arquivos
eletrônicos das monografias, a secretaria deverá:
I.

Conferir o material (verificação do conteúdo em arquivo único e formato
PDF).

Art. 4º A entrega dos originais se dará com a aprovação da Banca
Examinadora e tendo sido cumprido todas as recomendações (quando houver)
e após a liberação pelo orientador.
Art. 5º O trabalho a ser entregue deve estar normalizado segundo as normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e manual de orientação
do TCC da FCST disponibilizado no site da instituição.
Art. 6º Ao bibliotecário cabe à orientação quanto ao uso das normas, e não a
aplicação delas nos trabalhos.
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Art. 7º Todos os trabalhos deverão conter ficha catalográfica elaborada pelo
bibliotecário da instituição.
Art. 8º A elaboração da ficha catalográfica deve ser solicitada na biblioteca ao
bibliotecário após as correções e adequações sugeridas pela banca
examinadora.
Art. 9º O CD deverá ser entregue em caixa acrílico seguindo o modelo-padrão
de dados conforme anexo (A), estar escrito no CD conforme modelo descrito
no anexo (A) com essas informações:
I.
II.
III.

Os arquivos eletrônicos não devem conter chaves que restrinjam o
acesso.
O conteúdo da monografia deve ser salvo em um único arquivo.
Tamanho máximo do arquivo de 5MB.

Art. 10º Os trabalhos entregues em formato digital deverão ser disponibilizados
no repositório institucional da FCST em formato PDF.
Art. 11º O prazo para entrega dos trabalhos à biblioteca deverá ser definido
pelas coordenações dos cursos.
Art. 12º Os trabalhos serão entregues à biblioteca a versão digital (graduação
e pós-graduação), juntamente com o termo de autorização de divulgação
assinado, conforme modelo do Anexo B.
Art. 13º Os termos assinados pelos discentes deverão ser entregues à
biblioteca para serem arquivados.
Art. 14º Os casos omissos neste documento serão decididos pela Diretoria
geral em conjunto com a biblioteca.

De ciência
Publique-se

IRMÃ MARLI ARAÚJO DA SILVA
Direção Geral FCST
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Anexo A - Instrução para entrega da versão digital
A capa do trabalho a ser entregue na biblioteca deve ser digitada e
conter os seguintes requisitos na capa do CD, conforme ABNT NBR
14724/2011:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nome da instituição
Nome do curso
Nome do aluno
Título do trabalho
Subtítulo do trabalho, se houver
Local (cidade)
Ano da entrega

REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO:
Fonte: Arial ou Times New Roman
Tamanho: 12
Espaçamento: Simples
Conforme o modelo abaixo
MODELO DA CAPA DO CD
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MODELO DO ADESIVO DO CD
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Anexo B – MODELO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 1
Eu...................................................................................................................................................,
nacionalidade..............................., estado civil..................................., profissão.........................,
e-mail.........................................................................., curso.........................................................,
matrícula.............................,

residente

na

(Av./Rua)..........................................................

........................................................................., n.º......., complemento..........................................,
bairro................................, cidade................................., Estado........., portador (a) do RG n.º
..............................., órgão

de expedição..................., inscrito(a)

no

CPF sob

o

n.º

........................, na qualidade de titular dos direitos morais e patrimoniais de autor (a) da obra
sob o título:.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................, sob a forma de .........................................(monografia e artigo científico),
apresentada na Faculdade Católica Santa Teresinha – FCST, em ......./......./..........., com base
no disposto na Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Sob a orientação do
(a):..................................................................................................................................................,
email....................................................................., CPF sob o nº...................................................
1. ( ) AUTORIZO a Faculdade Católica Santa Teresinha – FCST, a disponibilizar na biblioteca,
para consulta local e em quaisquer outros meios eletrônicos a citada OBRA, sob forma de
divulgação gratuita, para fins acadêmicos, a partir desta data ou até que manifestações em
sentido contrário de minha parte determine a cessação desta autorização, sob a forma de
depósito legal na biblioteca.
2. ( ) NÃO AUTORIZO a Faculdade Católica Santa Teresinha – FCST, a disponibilizar na
biblioteca, para consulta a OBRA e em quaisquer outros meios eletrônicos. A entrega será feita
na secretária para fins de obtenção de grau de conclusão de curso e fica a critério desta fazer o
que melhor lhe convier.
Caicó/RN, ............. de ............................ de 20...........

1

_______________________________

_______________________________

Assinatura do aluno (a)

Orientador (a)

OBS.: Entregar, uma cópia em CD, conteúdo em arquivo único, formato PDF e modo de
segurança desabilitado para inserção da produção científica no repositório virtual da Biblioteca
da FCST.

