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ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TCC – APÓS A APRESENTAÇÃO ORAL 

Após a apresentação oral do TCC os discentes devem realizar a entrega oficial do material 
com as devidas correções EXIGIDAS pela banca avaliadora. 

Fica a critério da banca de avaliação a solicitação do artigo corrigido para nova avaliação 
escrita e o professor ORIENTADOR é o responsável em acompanhar, orientar e certificar que as 
modificações foram realizadas conforme solicitado. Após a correção o ORIENTADOR (A) deve 
entregar à coordenação de TCC um  “termo”, conforme modelo disponível no site da IES e/ou 
enviado via e-mail, atestando que as correções foram realizadas conforme solicitado. 

Sendo assim, a entrega final do material deve seguir as orientações abaixo: 
 

DATA DA ENTREGA: até 30/08/2020 

LOCAL: Biblioteca da FAHESP/IESVAP (conforme horário de funcionamento) 

COMO ENTREGAR:  

- 1 CD com capa e identificado (Modelo disponível do site da IES) – TRABALHO SALVO COM A FICHA 

CATALOGRÁFICA. 

* UMA cópia do artigo em formato PDF; 

* UMA cópia em formato WORD; 

* Na capa e no CD deve ser IMPRESSO o título do trabalho, o nome dos alunos e o símbolo da 

FAHESP/IESVAP. 

* Certifique-se antes de entregar o CD que os arquivos estejam abrindo perfeitamente. 

- TODO o artigo deve seguir a formatação do manual de Orientações de TCC da FAHESP/IESVAP. 

- TODO o material deve ser entregue PESSOALMENTE (não será aceito por terceiros) e dentro de um 

ENVELOPE. 

O QUE MAIS DEVE SER ENTREGUE: 

LOCAL: Coordenação de TCC 

- O termo de atestado de correção do material conforme solicitado pela banca avaliadora 

devidamente ASSINADO pelo ORIENTADOR; 

- O termo de autorização para publicação eletrônica devidamente assinado pelo avaliador (a) e 

discentes. 

ORIENTAÇÕES QUANTO À FICHA CATALOGRÁFICA: Verificar com a Biblioteca. 
 
 

 
Professor Thiago de Souza Lopes Araújo 

Coordenador de TCC 
 

 


