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TERMO DE DEPÓSITO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CURSOS DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) – CÂMPUS ARAÇUAÍ / BIBLIOTECA

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DE TCC – ORIENTADOR

Eu, ____________________________________________________________________,
orientador do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado_____________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
realizado pelo(a) aluno(a)___________________________________________________,
Matrícula nº_______________, Curso ________________________________________
autorizo o depósito obrigatório, na Biblioteca do IFNMG – Câmpus Araçuaí, da versão
final, no modelo de: (

) Artigo ( ) Monografia (

) _____________________________.

Araçuaí (MG), ________de____________________de 20_____.
____________________________________________________
Professor Orientador
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Preenchimento exclusivo pela Biblioteca)
Eu, ______________________________________________________, informo que o(a)
aluno(a)_________________________________________________________________,
autor(a) do trabalho de conclusão de curso intitulado _____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Fazenda do Meio Pé da Serra s/n, BR 367, km 278, Araçuaí – MG.
Fone: (33) 3731-2389
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Entregou o TCC na biblioteca deste câmpus obedecendo aos seguintes critérios:
 TCC em versão impressa;
 TCC em versão digital (CD-ROM / DVD).
E em concordância com os seguintes termos:
I - A obra referida será mantida em depósito legal na Biblioteca do IFNMG – Câmpus
Araçuaí, a fim de registrar a produção acadêmica da Instituição e cumprir a determinação
dos órgãos educacionais governamentais de comprovação da conclusão do curso,
independentemente da autorização da disponibilidade acima pelo autor. Ou seja, se não
assinada a autorização, a obra será armazenada para fins legais em acervo fechado,
mantida inacessível para consulta por usuários, sendo a mesma registrada no “Catálogo
da Coleção da Biblioteca do IFNMG – Câmpus Araçuaí”.
II - O arquivo digital deve ser entregue em formato PDF (.pdf), junto com o trabalho
impresso.
III - O IFNMG – Câmpus Araçuaí não se responsabiliza pela utilização que será feita do
conteúdo da obra pelos usuários do formato impresso e/ou eletrônico. Sendo assim, não é
de responsabilidade desta Instituição controlar qualquer tipo de uso da referida obra.
Assim, o aluno está com a situação REGULAR, no que se refere ao TCC junto a
Biblioteca do IFNMG – Câmpus Araçuaí.
Araçuaí (MG), _____ de ________________________ de 20_____.
Assinatura do(a) Autor(a): __________________________________________________
Assinatura do(a) Recebedor(a): ______________________________________________
Assinatura do Bibliotecário(a):________________________________________________
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