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INSTRUÇÕES PARA ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TCC 
 

 

ATENÇÃO: O ONTROLE DE FREQUÊNCIAS DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM 

A VERSÃO FINAL DO TCC!!! 

 

 

1. Do expediente após a defesa 

O aluno juntamente com o orientador encaminhará à secretaria do Curso de Biotecnologia, as 

correções sugeridas pela banca no prazo máximo, conforme estabelecido no calendário 

acadêmico. 

 

 

2. Ficha Catalográfica 

Após fazer as correções finais sugeridas pela Banca Examinadora o aluno deverá preencher, no 

SIGAA, o modelo para elaboração da ficha catalográfica, conforme orientações disponíveis no site 

do Sibi (www.bc.ufg.br), link “Serviços - Catalogação na fonte”. Em seguida, o aluno deverá 

preencher os dados diretamente no programa de elaboração de ficha catalográfica. Este programa 

faz a formatação correta dos dados, disponibilizando, ao autor, a ficha normalizada, em um 

arquivo pdf, que fica disponível para download e/ou impressão.  

Imprimir a ficha catalográfica gerada pelo programa e anexá-la ao exemplar final do TCC. 

A ficha catalográfica deverá ser anexada no verso da página da folha de rosto e somente deverá 

ser confeccionada quando o Trabalho de Conclusão de Curso estiver em fase final de impressão.  

OBS: A ficha catalográfica é obrigatória para efeito de depósito legal.  
 

 

3. Da entrega dos exemplares na Secretaria da Coordenação de Curso de Biotecnologia 

 UM exemplar devidamente encadernado (CAPA DURA e LOMBADA CORRETA). 

 UMA cópia eletrônica (em CD) do Trabalho de Conclusão de Curso em formato PDF que deve 

incluir a capa oficial, disponível no Manual de Normas para Elaboração de Trabalho de 

Conclusão de Curso de Biotecnologia. 
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4. Das regras para entrega do exemplar final em CAPA DURA 

O exemplar final deverá seguir as seguintes regras de confecção. 

 

OBS: Os exemplares fora das normas corretas não será aceito pela Coordenação 

do Curso de Biotecnologia.  
 

 

 

 


