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NORMAS PARA ENTREGA DE TCC 
 

VERSÃO FINAL 

Após apresentar o TCC, e tendo sido aprovado, o aluno deverá fazer as correções de 

seu texto, seguindo as orientações da banca e enviar a versão final do TCC para a Coordenação 

de Curso e a mesma a encaminhará a Biblioteca, constituindo-se de 1 (uma) cópia impressa 

encadernada, conforme especificações a seguir, 1 (uma) versão digitalizada gravada em CD. 

Assim que for apresentado o TCC, o aluno terá um prazo de 15 (quinze) dias úteis para 

entregar a versão final na Biblioteca. 

 

REVISÃO TEXTUAL 

Todos os trabalhos deverão ser submetidos à revisão de português e à normalização 

segundo a ABNT, além das normas referidas no manual para elaboração de Trabalho 

Acadêmico da Faculdade do Futuro. 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

A ficha catalográfica deverá ser solicitada antes da impressão do TCC, pois ela deverá 

ser impressa centralizada no verso da folha de rosto do TCC, e só então o TCC deverá ser 

encadernado.  

O prazo para confecção da ficha catalográfica é de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data 

de recebimento do e-mail, enviado pelo aluno a Biblioteca. 

O Autor deverá enviar os seguintes dados para o e-mail da Biblioteca, para que seja feita 

a Ficha Catalográfica: 

- Nome completo de todos os Autores do Trabalho; 

- Título e Sub Título; 

- Nome da Instituição; 

- Data/Local; 

- Número de Folhas; 

- Nome do Orientador; 

- Nome do Co-Orientador (se houver); 

- Assunto do Trabalho (especificadamente a Área de Concentração); 

- Especificar a Obtenção do Grau (exemplo: Graduação, Pós Graduação, Mestrado). 
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Quando enviar o e-mail para a biblioteca, o aluno receberá uma confirmação de 

recebimento do e-mail. E logo em seguida a Bibliotecária Responsável terá 5 (cinco) dias úteis 

para devolver o e-mail com a Ficha Catalográfica elaborada.  

 

ENCADERNAÇÃO FINAL 

* Cor da capa: Preto;  

* Configuração da capa:  

* Fonte arial;  

* Tamanho 16; - em negrito; - cor das letras douradas.  

* Layout da capa: Igual à capa interna, diferindo somente no tamanho das letras;  

* Dorso ou lombada:  

- Nome do aluno - em maiúsculo, na vertical ou horizontal e no alto; Nome do trabalho - em 

maiúsculo, na mesma direção do nome (horizontal ou vertical) e centralizado;  

- Ano de entrega da monografia - na horizontal e embaixo.  

*Caso não caibam o nome e o título, devido à espessura da monografia, prevalece o título da 

obra.  

 

OBSERVAÇÃO SOBRE PEDIDO DE NADA CONSTA 

O aluno deverá solicitar um NADA CONSTA na Biblioteca, para pedido do certificado. 

 

Bibliotecária Responsável: Juliana dos Santos – CRB 6ª 1952 

E-MAIL: coordbibfaf@faculdadedofuturo.edu.br  

mailto:coordbibfaf@faculdadedofuturo.edu.br

