
ORIENTAÇÕES DE PADRONIZAÇÃO DA MÍDIA ELETRÔNICA DOS TRABALHOS DE
CURSO – TC II DA FACULDADE FIBRA

A versão final do TCII (versão aprovada pela banca), deverá ser entregue em CD/DVD, de acordo
com as especificações abaixo:

O CD/DVD deverá conter:

Na parte de cima, centralizado: Logomarca da Fibra; nome da Faculdade (com nome igual
ao do exemplo acima) (em caixa alta); nome do curso (em caixa alta); título do TC (em negrito e caixa

alta).

Na lateral esquerda: A palavra “aluno(a)” em caixa alta, seguido de dois pontos e do nome
completo do(s) acadêmico(s).

Na lateral direita: A palavra “orientador(a)” em caixa alta, seguido de dois pontos e do nome
completo do(a) orientador(a).

Na parte de baixo, centralizado, os dizeres: Trabalho de Curso – TC II; Anápolis (na linha de
baixo); e Ano de publicação (ex:2017), na linha de baixo.

Todos os dizeres deverão estar na letra Times New Roman.

A mídia deverá ser entregue em capa de CD/DVD em acrílico transparente, e com folha branca
(papel couché ou papel foto), para preencher o encarte, conforme modelo abaixo:



FRENTE DO CD/DVD:

FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL – FIBRA
CURSO DE...
TÍTULO

Nome e Sobrenome do autor
Anápolis
Ano

VERSO DO CD/DVD:

MEIO/LOMBADA DO CD/DVD:
Nome e Sobrenome Curso Ano

A frente da capa do CD/DVD deverá conter, na seguinte ordem: Logomarca da Fibra; nome da
Faculdade (igual do modelo, em caixa alta e negrito); nome do curso (em caixa alta e negrito); título do
trabalho (em caixa alta e negrito); nome completo do autor (em negrito); nome da cidade (Anápolis, em

negrito); ano de publicação (em negrito).

O verso da capa do CD/DVD deverá conter a logomarca da Fibra centralizada.

O meio/lombada da capa deverá conter: Nome completo do autor (podendo ser abreviado,
caso necessário); nome do curso e ano de publicação.Todos os dizeres deverão estar na letra Times New

Roman.

OBSERVAÇÕES: O trabalho deverá estar em formato PDF e ser entregue na Biblioteca somente
após aprovação da banca. Caso não sigam as especificações acima, a mídia não será recebida na



Biblioteca e nem a nota do TCII será atribuída. Só será recebido na Biblioteca,e a nota só será
lançada após o cumprimento das especificações acima.

Não é mais necessário a entrega da versão impressa do trabalho. Fique atento(a) as corretas
citações e referências bibliográficas. Plágio é crime!


