(website / impresso).

-Verificar atentamente as regras bibliográficas (NBR

impressa, abrindo o trabalho do aluno; por isso, a imagem

6023 ). Os itens que estiverem em desacordo com

deve ser clara e sucinta, sem muitos elementos que

as normas bibliográficas não serão incluídos.

causem confusão em relação ao tema.

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, Publicação) .

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

1 0 (dez) imagens de extensão .tif | numeradas explicitamente de 001 .tif à 01 0.tif / dimensões de 76,5x57mm /

300 dpi.
-Essa imagens devem auxiliar o leitor na compreensão do resumo (e do TFG) do aluno.
-As imagens devem estar identificadas no arquivo de legendas (ver adiante).
-Recomendamos sempre a utilização desse formato especificado. As imagens para o site TFG ONLINE serão redimensionadas para 545x406 px; por isso, é recomendável evitar
sobrecarregar a imagem de informações, sejam gráficas ou
textuais.

pub lica ção

1 (um) arquivo de extensão .txt | nomeado resumotfg.txt, contendo
-Nome completo do aluno;

-A imagem em questão será utilizada na publicação

-Composição da banca examinadora (inclusive com o ori-

-É recomendável (mas não obrigatório) que essas imagens

entador);

descrevam a seqüência lógica do texto do resumo.

-resumo entre 5800 à 6100 caracteres (incluindo espa-

1 (um) arquivo de extensão .txt | nomeado explicitamente
legenda.txt

ços). Esse resumo deve explicitar o desenvolvimento do

-Nesse arquivo deve ser realizada a identificação das ima-

TFG do aluno, tanto em seu percurso teórico quanto o

gens do item anterior.

desenvolvimento do trabalho e suas conclusões.

-Quando a imagem não for do aluno/orientador, ela deve ser

-título - sucinto - do trabalho

-Ficha técnica – quando o TFG realizar algum projeto de

devidamente creditada ao autor da imagem/foto utilizada,

edificações. A quantidade de caracteres dessa ficha téc-

para não infringir termos de reprodução de imagens.

nica deverá ser debitada do resumo. Ou seja, neste ca-

1 (um) diretório | nomeado explicitamente imagens

so, a soma do resumo mais a ficha técnica deve estar

-Nesse diretório deverão ser colocadas todas as imagens aci-

entre 5900 a 6100 caracteres.

ma mencionadas.

1 (uma) imagem de extensão .tif | nomeada explicitamente imagem-sintese.tif – medindo 1 95x1 1 3mm /

300dpi.

Esse conjunto de regras visa agilizar o processo de
obtenção dos dados dos TFGs, bem como permite
ao alunos liberdade na escolha do seu próprio material a ser publicado. O CD-ROM passará por uma
triagem, podendo ser solicitada uma nova confecção
no caso de descumprimento dessas regras. Também
não serão publicados os trabalhos (eletrônicamente
ou na forma impressa) no qual o CD para a biblioteca
contenha erros.

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.

1 (um) arquivo de extensão .txt | nomeado explicitamente
bibliografia.txt
-Nesse arquivo deve estar a bibliografia fundamental – que

-Essa imagem deverá ser, de escolha do aluno, a ima-

ampara teoricamente – o trabalho.

gem que melhor represente ou identifique o TFG realiza-

-Por isso, a bibliografia deve ser sucinta, não ultrapassando

do, de forma clara e sucinta.

30 itens.

2

Ao concluírem o TFG 2 os alunos devem entregar 2 CDROMs ao TFG: 1 CD-ROM para a biblioteca (ver regras
específicas) e 1 CD-ROM para publicação do trabalho

