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Mem. Circ.  2/2012 - SIB Em  10 de setembro de 2012

 
Assunto: Doação de Trabalhos de Conclusão de Curso para as Bibliotecas do SiB 

 
             Prezado Coordenador de Curso
 
 
 
             Comunicamos que, a partir desta data, o Sistema de Bibliotecas estabelece novas
regras para o recebimento de doações de Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação e
de Especialização da Universidade. A partir de então, as Bibliotecas do SiB passarão a receber
apenas a versão digital dos trabalhos de conclusão, tanto dos cursos de graduação, como dos
cursos de pós-graduação, para que estas sejam inseridas no Sistema de Administração de
Bibliotecas – ARGO. Desta forma, os chamados TCCs, terão seu conteúdo disponibilizado na
íntegra, através do catálogo online do Sistema de Bibliotecas, ficando, então, acessíveis via
internet seja para a comunidade acadêmica, seja para a comunidade externa à Universidade.
 
         O recebimento dos TCCs será aceito conforme os critérios descritos abaixo:
 
Obrigatória entrega de trabalhos defendidos com nota mínima 8,0 (oito vírgula zero), sendo que
a folha de aprovação deverá constar na versão final para encaminhamento do arquivo digital;
 
Formato: 01 (um) CD ROM - versão eletrônica do trabalho na íntegra no formato Portable Document
Format (PDF)*, e
 
O encaminhamento deverá ser feito pelo coordenador do curso juntamente com o Termo de
Autorização (em anexo) para publicação do trabalho na internet, o qual ficará anexado ao
trabalho digitalmente.
 
         Esta iniciativa visa ampliar a visibilidade dos trabalhos acadêmicos, democratizando o
acesso à produção intelectual da instituição, seguindo os preceitos do Acesso livre à
informação científica, manifestados em 2005 pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (IBICT), vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)**.
 
              A doação do trabalho de conclusão de curso para as bibliotecas não é obrigatória,
ficando apenas a critério do próprio autor, no entanto, salientamos que aqueles que quiserem
fazê-lo deverão estar atentos às novas normas, não mais serão aceitas monografias
impressas. A versão eletrônica dos trabalhos deverá ser entregue pelo Coordenador de Curso
na Biblioteca do SiB que atender ao seu curso.
 
         Agradecemos antecipadamente a colaboração e solicitamos ampla divulgação. Da mesma
forma nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos através dos e-mails
sib.direcao@furg.br e sib.processos@furg.br, e também pelos telefones 3233-6675 e 3233-
6707.
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* Após a disponibilização do trabalho no ARGO, o CD Rom ficará a disposição do autor, por 30 dias, passo este
período, o CD Rom será descartado.
 
**Maiores informações acerca do  Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à Informação Científica, disponíveis
em:

Atenciosamente, 

 

Rúbia Gattelli 
Diretora do SiB 
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