Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus XXXX

ENTREGA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Orientações para entrega de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) às bibliotecas durante o
período de pandemia, atendendo a Portaria nº 766/2020, onde consta em seu Art. 108 a entrega
do TCC em arquivo digital.
REQUISITOS

1) Os trabalhos serão recebidos pela Biblioteca, exclusivamente em meio digital.
2) O depósito do TCC deverá ocorrer em até 15 dias após a data da sua defesa, respeitando e incorporando as
observações da Banca Examinadora.
3 ) Normalizar o trabalho acadêmico de acordo com as orientações estabelecidas no Regulamento de TCC do
IFTO e nas “Diretrizes para a elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação”.
4) Providenciar a ficha catalográfica do TCC (acessar o Gerador Automático de Ficha Catalográfica,
preenchendo o formulário com os dados bibliográficos do TCC e seguindo as orientações do tutorial).
*A folha contendo a ficha catalográfica deverá ser inserida no verso da folha de rosto do trabalho acadêmico
em formato eletrônico;
5) Imprimir, preencher, assinar, digitalizar e salvar em formato PDF, o Termo de Autorização para
Divulgação na Biblioteca Digital do IFTO e Declaração de Autoria de Trabalho.
OBS.: TCCs com mais de um autor deverão acompanhar Termo e Declaração individualizados.
6) Salvar o TCC em formato PDF, em arquivo único (da capa aos anexos).

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DO TCC DIGITAL À BIBLIOTECA
1) O aluno deverá enviar ao Supervisor de TCC a versão definitiva do TCC, aprovada pelo orientador,
juntamente com o Termo de Autorização para Divulgação e Declaração de Autoria de Trabalho, devidamente
assinados. Os documentos (TCC + termo + declaração) deverão estar em formato PDF.
OBS.: A versão definitiva deve incluir as sugestões da Banca Avaliadora.
2) O Supervisor de TCC deverá abrir um processo no SEI para cada TCC, anexando os arquivos (TCC + termo
+ declaração), e os enviar à biblioteca juntamente com a Folha de Aprovação da Banca com assinatura dos
avaliadores.
3) A biblioteca recebe e valida os arquivos submetidos no processo e devolve para o Supervisor;
OBS.: A validação se dar com a completude da documentação exigida e requisitos acima citados.
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO
1) Identificação do autor/trabalho:
Autor:
RG:

CPF:

E-mail:

Telefone:
Matrícula:

Título:

Orientador:
Coorientador:
Curso/ Programa:
Campus:

Data da Defesa:

2) Tipo de documento:
( ) Trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC)
( ) Trabalho de conclusão de curso de especialização (TCCE)

(
(
(
(

) Artigo científico
) Projeto de Pesquisa
) Dissertação
) Tese

3) Quanto à disponibilização do documento: Liberação para publicação:
Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo o IFTO a disponibilizar o
conteúdo na Biblioteca Digital e/ou Repositório Institucional, sem ressarcimento dos direitos
autorais, de acordo com a lei nº9610/98, o texto integral da obra acima citada, conforme
permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da
produção científica brasileira, a partir desta data.

___________________________, ___ / ________ / __________
Local e data
___________________________________________________________
Assinatura do Autor
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DECLARAÇÃO DE AUTORIA DE TRABALHO
(Lei nº 9.610, de 19.02.98, que altera, atualiza e consolida a Legislação sobre Direitos Autorais,
publicada no D.O.U. de 20.02.98, Seção I, pag. 3).
Discente:
Orientador(a):
Coorientador(a) (Se houver):
Título do trabalho:
Declaro para os devidos ﬁns que o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC atende às
normas técnicas e cientíﬁcas exigidas na elaboração de textos previstas no REGULAMENTO
DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS DO IFTO. As citações e paráfrases estão indicadas e apresentam a origem da ideia
do autor com as respectivas obras e anos de publicação. Caso não apresentem estas
indicações, ou seja, caracterize crime de plágio, estou ciente das implicações legais decorrentes
desse ato.
O Código Penal em vigor, no capítulo que trata dos crimes contra a propriedade
intelectual, dispõe sobre o crime de violação de direito autoral:
Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou
indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma,
sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso,
ou de quem o represente:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 2º Na mesma pena do § 1º incorre quem, com intuito de lucro direto ou indireto, distribui,
vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia
de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista
intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou
cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou
de quem os represente.
Declaro, ainda, ser de minha autoria e de minha inteira responsabilidade o texto apresentado
no Trabalho de Conclusão de Curso.

___________________________, _____ / ________ / __________
Local e data
______________________________________________________
Assinatura do(a) Estudante
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