Ao concluírem o TFG2 os alunos devem entregar dois CDs ao
TFG: um para a publicação e um para a biblioteca.
Cada CD deve estar em embalagem separada do caderno,
apropriada pra armazenamento e identificada com:

- Nome Completo do Aluno
- Nome Completo do Orientador
- Título Completo do Trabalho
- Mês e Ano de Conclusão
- Finalidade (Biblioteca ou Publicação)

Publicação

Deverão constar os seguintes arquivos no CD:

UM arquivo resumo-tecnico.txt

DEZ arquivos de extensão .tiff

Obrigatoriamente com essa nomeação. Contendo:
. nome completo do aluno
. composição completa da banca (destacando o
orientador)
. título sucinto do trabalho
. resumo entre 5800 a 6100 caracteres (incluso espaços)
que explicite o desenvolvimento do trabalho, da teoria
ao desenvolvimento e conclusão
. ficha técnica (se há projeto de edificação), com número de
caracteres a ser debitado do total do resumo
. até dois temas à escolha, dentre os listados no site, para
melhor indexação
. caso o trabalho esteja disponível online, adicionar o
endereço

Obrigatoriamente numeradas de 001 à 010
Essas imagens deverão auxiliar o leitor na
compreensão do TFG do aluno.
É recomendado que não estejam sobrecarregadas
de informação, pois serão redimensionadas para o
site.

UM arquivo imagem-sintese.tiff
Obrigatoriamente com essa nomeação, medindo
195x113mm 300dpi
Essa imagem deverá ser a que melhor represente ou
identifique seu trabalho.

UM arquivo legenda.txt
Nesse arquivo deverão ser identificadas as dez
imagens, com devido crédito quando necessário.
UM arquivo bibliografia.txt
Nesse arquivo deverá constar a bibliografia
fundamental do trabalho, de acordo com a NBR
6023, não ultrapassando 1800 caracteres (incluso
espaços).

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 passará por uma triagem , podendo ser 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 deste CD, entre em contato com a estagiária do TFG
através do e-mail catfgpb@gmail.com

