Ao concluírem o TFG 2 os alunos devem entregar 2 CDROMs ao TFG: 1 CD-ROM para a publicação (ver
regras específicas) e 1 CD-ROM para a biblioteca. O CDROM deve estar em embalagem apropriada para
armazenamento .

a.arquivos de imagem: extensão TIFF: máximo 1024x768px
300dpi;
b.arquivos de imagem: extensão JPG: máximo 1024x768px
72dpi nível de compressão 85%;
c.arquivos de vídeo: extensão AVI: resolução max:
800x600px;
d.arquivos de áudio: extensão MPEG-3: bitrate 128bps;
e.arquivos de hipertexto: extensão HTML/XHTML
f.arquivos de documento portável: extensão PDF.

O CD-ROM deve estar identificado, obrigatoriamente,
com Nome Completo do Aluno, Nome Completo do
Orientador, Título Completo do Trabalho, Mês / Ano de
Conclusão e Finalidade (no caso, Biblioteca).

Deverão constar os seguintes dados no conteúdo do
CD, sempre em sua raiz:

1 (um) arquivo de extensão .pdf

-Esse arquivo deve conter o nome completo do aluno,
nome completo do orientador, título do TFG, data de
defesa do TFG, resumo do trabalho e o desenvolvimento
teórico completo do trabalho.
-Esse arquivo deve ser o trabalho completo do aluno,
mostrando as bases fundamentais do trabalho, seu
desenrolar teórico e as conclusões alcançadas ao final
do TFG.
1 (um) diretório ( opcional ) | nomeado obrigatoriamente
anexos

1

-Se houver necessidade de complementar a
apresentação do trabalho, foram definidos tipos de

Essas regras foram estabelecidas em conjunto com a
biblioteca da FAUUSP para facilitar a indexação e
visualização dos trabalhos no setor audiovisual da
biblioteca. O CD-ROM passará por uma triagem, podendo ser

biblioteca

1 (um) arquivo de extensão .txt | nomeado
obrigatoriamente resumo-tecnico.txt (sem acento)

-Esse arquivo deve conter nome completo do aluno,
nome completo do orientador, título do TFG, data de
defesa, resumo do trabalho desenvolvido e palavraschave do trabalho.

arquivos apropriados para a exibição do conteúdo
complementar dos trabalhos.
-Devem, nesse caso, ser utilizados somente os seguintes
tipos de arquivos, nas seguintes especificações:

solicitado uma nova confecção no caso de descumprimento
dessas regras, e somente depois dessa triagem será
repassado à biblioteca da FAUUSP.

Caso tenham permanecido dúvidas a respeito da
confecção desse CD-ROM, entre em contato com o
bolsista do TFG através do e-mail catfgpb@gmail.com.

