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Tel.: (53) 98403-7299  –  E-mail: sib.direcao@furg.br

 
 

Memorando circular 1/2021-SiB Em  03 de março de 2021.

Para: coordenadores(as) dos cursos de graduação e de especialização da FURG  
Com cópia: PROGRAD, PROPLAD, SEAD e Direções das unidades acadêmicas
 
Assunto: Alteração do processo de depósito de TCCs, no período de contingenciamento
 
 
Prezado(a) Coordenador(a):
 
Após ampla discussão junto à PROGRAD, PROPLAD e SEAD, tendo em vista a necessidade
de alteração do procedimento de envio dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) de
Graduação e de Especialização, em razão do plano de contingenciamento e do trabalho em
home office; encaminhamos a seguinte orientação:
 
1. as coordenações de curso enviarão aos discentes o termo de autorização para 
publicação (formulário disponível em: https://biblioteca.furg.br/recebimento-de-trabalhos-
academicos/trabalho-de-conclusao-de-curso-tcc);
 
2. os discentes farão o preenchimento dos seus dados, digitando seu nome na assinatura, e
reencaminharão o termo de autorização para sua respectiva coordenação;
 
3. as coordenações de curso reunirão os formulários preenchidos, juntamente com os
Trabalhos de Conclusão de Curso, na íntegra, em sua versão final, no formato Portable
Document Format (PDF), e enviarão ao SiB por e-mail.
 
Essas medidas entrarão em vigência de imediato e serão mantidas durante o plano de
contingência da FURG ou até que seja implementado o auto-arquivamento dos TCCs, via
Sistemas FURG (que se encontra em solicitação junto ao CGTI - Centro de Gestão da
Tecnologia da Informação).
 
O SiB disponibiliza os seguintes endereços de e-mails para o envio dos TCCs e dos seus
respectivos termos autorização, os quais deverão ser encaminhados conforme a área do curso: 
- Cursos de especialização, ligados ao IO/FURG - sib.oceano@furg.br; 
- Cursos ministrados no Campus Carreiros e cursos EaD - sib.processos@furg.br; 
- Cursos ministrados na Unidade da Saúde - sib.saude@furg.br; 
- Cursos ministrados no Campus São Lourenço do Sul - sib.sls@furg.br; 
- Cursos ministrados no Campus Santa Vitória do Palmar - sib.svp@furg.br; 
- Cursos ministrados no Campus Santo Antônio da Patrulha - sib.sap@furg.br.
 
Surgindo quaisquer dúvidas, estaremos à disposição.
                                      

Atenciosamente,

   
Clériston Ribeiro Ramos 

Diretor do Sistema de Bibliotecas 
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