1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE
Campus Natal-Central

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2017-DG/CNAT

Natal (RN), 26 de dezembro de 2017.

Dispõe sobre os procedimentos de depósito dos
Trabalhos de Conclusão de Curso.
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS NATAL-CENTRAL DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições, delegadas através da Portaria nº1787/2013-Reitoria/IFRN,
de 30 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, de 3 de janeiro de 2014,
CONSIDERANDO
a necessidade de regulamentar um padrão de procedimento e qualidade do
depósito da produção científica e acadêmica produzida no Campus Natal-Central do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; e
CONSIDERANDO,
ainda, o que consta no Processo nº 23057.035988.2017-24, de 3 de agosto de
2017,
R E S O L V E:

APROVAR, na forma do anexo, a Instrução Normativa que dispõe sobre os
procedimentos de depósito dos Trabalhos de Conclusão de Curso, no âmbito do Campus NatalCentral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

JOSÉ ARNÓBIO DE ARAÚJO FILHO
Diretor-Geral do Campus Natal-Central

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2017-DG/CNAT/IFRN

2

Dispõe sobre os procedimentos de depósito dos
Trabalhos de Conclusão de Curso.

Capítulo I
Da produção científica do IFRN/CNAT
Art. 1º É considerado produção científica todo trabalho produzido pela comunidade
acadêmica que tenha cunho científico de conclusão de curso, amparado pelos cursos ofertados
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus
Natal-Central.
Parágrafo único. São denominados Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), todo
registro proveniente das atividades de pesquisa com finalidade de conclusão de curso, a saber:
Artigos, Relatórios, TCC de nível médio e superior (graduação e licenciatura), especialização
Lato Sensu (monografia) e pós-graduação Stricto Sensu (dissertação e tese).
Art. 2º Para melhor conservação, arquivamento e acessibilidade da produção científica
da comunidade acadêmica do Campus, os trabalhos de conclusão de curso devem ser
depositados no Repositório Institucional (Memoria), em formato eletrônico, e o termo de
autorização (anexo) devidamente assinado pelo autor deve ser entregue a Biblioteca. Esse termo
encontra-se
disponível
no
link
das
bibliotecas
do
Campus
<
http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcentral/biblioteca > ou impressas in loco.
Art. 3º As Bibliotecas serão responsáveis por validar o depósito do TCC submetido no
Memoria.
Art. 4º O comprovante de validação do depósito para fins de protocolo e requerimento
de certificado e/ou diploma no Campus, será emitido pelas Bibliotecas, logo que for validada a
publicização, no prazo máximo de 10 dias úteis, contados a partir da data de submissão no
sistema.

Capítulo II
Quanto a responsabilidade pelo depósito do TCC no Memoria
Art. 5º O depósito do trabalho no Memoria deve ser realizado pelo professor orientador.
O arquivo deve ser identificado pelo nome do autor e salvo em documento único, formato .pdf.
Art. 6º No ato do depósito do TCC no Memoria o professor orientador deverá ter em
mãos o termo de autorização - com a definição prévia do tipo de permissão de acesso ao
documento: aberto, embargado ou restrito - devidamente preenchido e assinado pelo autor.
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Parágrafo único. É da responsabilidade do professor orientador verificar as
contribuições sugeridas pela banca, antes de depositar o trabalho no Memoria. Na ausência do
professor orientador a responsabilidade deve recair sobre o coordenador.

Capítulo III
Da apresentação do trabalho
Art. 7º O trabalho de conclusão de curso deverá estar em consonância com os Guias de
Normalização,
disponíveis
nos
links
das
Bibliotecas
<
http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcentral/biblioteca >.

Capítulo IV
Dos formatos
Art. 8º O TCC de graduação e pós-graduação serão aceitos no Memoria com a folha de
aprovação devidamente preenchida e assinada.

Capítulo V
Disposições finais
Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe Técnica das Bibliotecas do Campus
Natal Central.
Art. 10º Esta norma entra em vigor a partir de sua publicação.
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IDENTIFICAÇÃO
AUTOR:
RG:
MATRÍCULA:
E-MAIL:
TÍTULO DA
OBRA:

CPF:
FONE:

DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA
Ao aceitar esta licença, o autor ou detentor dos direitos de autor:
a) Concede ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN) o direito não-exclusivo de reproduzir, converter (como definido abaixo), comunicar, divulgar
e/ou distribuir o documento entregue (incluindo resumo) em formato digital ou impresso em qualquer
meio;
b) Se detêm a autoria, declara que o documento entregue é seu trabalho original, e concede os
direitos contidos nesta licença. Declara também que a entrega do documento não infringe, tanto quanto
lhe é possível saber, os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade; ou
c) Se não detêm a autoria do documento entregue, declara que obteve autorização do detentor
dos direitos de autor para conceder ao IFRN os direitos requeridos por esta licença, e que esse material
cujos direitos são de terceiros está claramente identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do
documento entregue;
d) Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição
que não o IFRN, declara que cumpriu quaisquer obrigações exigidas pelo respectivo contrato ou acordo.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte identificará claramente
o(s) seu(s) nomes(s) como o(s) autor(es) ou detentor(es) dos direitos do documento entregue, e não fará
qualquer alteração, para além das permitidas por esta licença.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Na qualidade de titular dos direitos de autor do conteúdo supracitado, autorizo ao Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte a disponibilizar a obra, gratuitamente, de
acordo com a licença pública Creative Commons Licença 3.0 Unported por mim declarada sob as
seguintes condições:
1. Permitir uso comercial da obra?
( ) Sim
( ) Não
2. Permitir modificações em sua obra?
( ) Sim
( ) Sim, contando que os outros compartilhem pela mesma licença
( ) Não
___________________,____/____/_______
Local
Data

_______________________________________
Assinatura do autor
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS NATAL CENTRAL
COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA DO CAMPUS NATAL CENTRAL
Av. Sen. Salgado Filho, 1559, Natal/RN, 59015-000 - Fone (084)4005-9866/4005-9870

COMPROVANTE DE VALIDAÇÃO DO DEPÓSITO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o depósito da produção acadêmica
do aluno (a)________________________________________________________________________,
matrícula ______________________, foi validada no Memoria.

___________________,____/____/_______
Local
Data

_______________________________________
Assinatura do bibliotecário (a)

