
ORIENTAÇÕES PARA A PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
(TCC)  NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DIGITAL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E

INTELECTUAL DA UFJF (RI)

O Repositório Institucional (RI) da UFJF é uma base de dados que visa à publicação de
trabalhos  acadêmicos em formato eletrônico para a  ampla divulgação da Produção Científica e
Intelectual da UFJF.

O  acadêmico  do  curso  de  graduação,  após  a  defesa  e  aprovação  de  seu  Trabalho  de
Conclusão de Curso (TCC), poderá  disponibilizar a versão digital no Repositório Institucional da
UFJF. Para tanto, o autor deverá atentar-se às orientações da Biblioteca ICSA, a fim de que esteja
em conformidade com as regras estabelecidas.

Seguem as instruções para recebimento dos referidos trabalhos acadêmicos:

- Enviar o TCC, após as devidas correções propostas pela banca examinadora, em formato PDF
para o e-mail biblioteca.sociais.gv@ufjf.edu.br e receber confirmação de recebimento.
- Preencher e assinar o "Termo de Autorização para publicação de trabalhos acadêmicos em formato
eletrônico no Repositório Institucional Digital da Produção Científica e Intelectual da UFJF", o qual
encontra-se disponível em https://repositorio.ufjf.br/jspui/ e entregá-lo na Biblioteca ICSA.

Em seguida, o Termo de Autorização, bem como o TCC em versão digital serão enviados à
coordenação do Centro de Difusão do Conhecimento (CDC), no campus sede, para inserção no RI.

Destaca-se ainda que a disponibilização do TCC no RI da UFJF não é obrigatória, uma vez que este
 procedimento não está previsto no Regulamento Acadêmico – RAG, ficando portanto a critério do
aluno.

Informações Complementares:

* Para os alunos em fase de elaboração do trabalho de conclusão de curso, encontra-se disponível
na página do CDC um Manual de Normalização, além de outras informações sobre a padronização
de trabalhos científicos. Há ainda uma ferramenta que gera a ficha catalográfica automaticamente
diante do preenchimento de um formulário. As orientações e o acesso ao sistema podem ser obtidos
no link: http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/normalizacao-2/ . 
*A Biblioteca ICSA também oferece o serviço de orientação normativa, oportunidade em que o
acadêmico poderá sanar suas dúvidas quanto à forma de apresentação gráfica do trabalho, citações,
referências e demais elementos de formatação, em conformidade com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/normalizacao-2/
https://repositorio.ufjf.br/jspui/
mailto:biblioteca.sociais.gv@ufjf.edu.br

