
ORIENTAÇÕES PÓS-APRESENTAÇÃO DO TC AO  ORIENTANDO/ORIENTADOR
PARA O REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL - BIBLIOTECA DIGITAL - UFG.

Conforme o art. 7º, inciso VI, do Regulamento do Trabalho de Curso do curso de Direito do Câmpus Goiás e
Resolução CEPEC/UFG n. 1780 de 18/03/2022, o orientando e orientador devem:

ORIENTADOR/TAE
Obs.  O TAE ou orientador  deverá  abrir  um processo para cada orientando, no SEI,  pasta  da  UAECSA,
conforme fluxo: iniciar processo  > escolher o tipo do processo > Graduação: Defesa de Trabalho de Conclusão
de Curso > incluir documento > Ata de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso > Termo de Ciência e de
Autorização TCCG (RI). O orientador ou TAE preencherá o termo e a ata, conforme planilha recebida pela
coordenação de  Monografia (o processo SEI deverá conter apenas a ata e o termo). 

ORIENTADOR
I  - Após a apresentação do TC e aprovação,  havendo concordância  entre  o orientando e orientador, ambos
deverão assinar digitalmente o TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO TCCG (RI), feito no SEI pelo
orientador ou TAE, porém, o orientador deverá conferir o documento e disponibilizar a assinatura do termo ao
discente em “gerenciar  assinaturas  externas”.  O orientador deverá conferir  o termo e a  ata,  editando a ata,
conforme conceito do regulamento do TC, artigo 13, §5, assinar e pedir a banca as assinaturas e, em seguida,
enviar os documentos no e-mail do discente e, por fim, concluir o processo no SEI. 

ORIENTANDO
II - O discente solicita ao orientador (a) o envio do TERMO e da ATA, em seu e-mail, e salva no formato PDF
para anexar em seu TC final, conforme item III abaixo. Preenche o  formulário de metadados disponível na
página da UFG Câmpus Goiás, conforme o link: https: //direito.goias.ufg.br/p/40204-normativas

ORIENTANDO
III - montar o TC final, conforme a ordem (MODELO/ ANEXO-I) e orientações abaixo;
AS PRIMEIRAS 5 PÁGINAS DO PDF DO TC DEVEM SEGUIR A SEGUINTE ORDEM:
1º Capa -  deve obedecer a norma do curso, por exemplo, ABNT ou Vancouver  e seguir a seguinte ordem: (nome
da instituição, nome completo do autor, título, local e ano);
2º Termo de Ciência e  de Autorização TCCG (RI) – o Nome do título do trabalho, nome do discente e  a
marcação “SIM” e assinaturas do docente e discente são obrigatórias. Se tiver marcado “NÃO” o TC não será
depositado no RI;
3º Folha de rosto – deve ter: (nome completo do autor, título, natureza (tipo do trabalho), nome completo do
orientador/coorientador, local e ano);
4º Ficha catalográfica – no site da biblioteca é possível gerar a ficha automaticamente.  Seguir o tutorial  de
preenchimento. Link: https://www.bc.ufg.br/p/3398-ficha-catalografica ;
5º Folha de aprovação/Ata - deve obedecer a norma do curso ou modelo do anexo - I (data de aprovação, nome
completo dos membros da banca, assinaturas apenas dos membros da banca). O título final é o que resta na folha
de aprovação, então sempre verificar se o título dos demais documentos estão certos. 

ORIENTANDO
IV –  No momento de salvar o arquivo em PDF, renomear para: TCCG - nome do curso - nome completo do
autor na forma direta  - ano de defesa com quatro dígitos.  Exemplo:  TCCG –  Direito  –  Beltrano Kelver de
Trindade – 2023.
Obs.: Evite páginas repetidas e em branco. 

ORIENTANDO
V - Enviar ao orientador, via e-mail, dois arquivos em PDF, sendo um do TC final, conforme ordem acima, e o
formulário de metadados.

ORIENTADOR
VI -  O orientador deverá:  conferir  o TC final  e  o  formulário de metadados,  conforme orientações deste
documento e enviar dois aquivos separados, via e-mail, à coordenação de Monografia do curso de Direito para
proceder com o Repositório Institucional.
 

https://www.bc.ufg.br/p/3398-ficha-catalografica


ANEXO - I
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

CÂMPUS GOIÁS CURSO DE DIREITO

NOME COMPLETO DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO

Cidade de Goiás
2022



                                                                                            

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR 
VERSÕES ELETRÔNICAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO NO

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UFG

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG)
a disponibilizar, gratuitamente, por meio do Repositório Institucional (RI/UFG), regulamentado pela
Resolução CEPEC nº 1204/2014, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a  Lei nº
9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou
download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.

1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (TCCG):

Nome completo do autor:

Título do trabalho:

2. Informações de acesso ao documento: 

Concorda com a liberação total do documento [   ] SIM [ ] NÃO1

Havendo concordância  com a  disponibilização  eletrônica,  torna-se  imprescindível  o  envio
do(s) arquivo(s) em formato digital PDF do TCCG.

(Assinatura do autor)2

Ciente e de acordo:

(Assinatura do orientador)²                                           Data: ____ / ____ / ____

 

NOME COMPLETO DO ALUNO

1Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão
deste prazo suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão
disponibilizados durante o período de embargo.
Casos de embargo:

- Solicitação de registro de patente;
- Submissão de artigo em revista científica;
- Publicação como capítulo de livro;
- Publicação da dissertação/tese em livro.

2As assinaturas devem ser originais sendo assinadas no próprio documento, imagens coladas não
serão aceitas.

Versão janeiro de  2020



TÍTULO DO TRABALHO

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso
apresentado  como  requisito  para  a
obtenção do título de Bacharel em Direito
pela  Universidade  Federal  de  Goiás  –
Câmpus Goiás .
Orientador: Prof. Dr.
Coorientador: Prof. Dr.

.

Cidade de Goiás 
2022



Ficha Catalográfica

Deve ser gerada no site 
https://www.bc.ufg.br/p/3398-ficha-catalografica

https://www.bc.ufg.br/p/3398-ficha-catalografica


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Ao(s)  (informe  o  número  de  dias  do  mês) dia(s)  do  mês  de
(informe o mês) do ano de (informe o ano) iniciou-se a sessão pública de
defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado “(informe o título
do trabalho)”,  de autoria de (informe o(s)  nome(s)  do(s)  estudante(s)),  do
curso de (informe o nome do curso), do(a) (informe a Unidade Acadêmica) da
UFG.  Os  trabalhos  foram  instalados  pelo(a)  (informe  o  título  e  nome  –
orientador(a)  (unidade/UFG)) com a  participação  dos  demais  membros  da
Banca Examinadora: (informe o nome do(a) membro 1 (unidade/instituição)
e nome do(a) membro 2 (unidade/instituição). Após a apresentação, a banca
examinadora realizou a arguição do(a) estudante. Posteriormente, de forma
reservada, a Banca Examinadora atribuiu a nota final de (Informe a nota) ,
tendo sido o TCC considerado (informe se foi aprovado/reprovado).

Proclamados  os  resultados,  os  trabalhos  foram  encerrados  e,
para constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada pelos Membros da
Banca Examinadora.

Obs.: deve conter apenas as assinaturas dos membros da banca. 

Obs.: e o restante do TC na ordem que segue.


