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Instruções para preenchimento do formulário

Nome: digite seu primeiro nome e o sobrenome intermediário
Sobrenome: digite seu último sobrenome
Ex.: Ana Maria Almeida Borges da Cunha
Nome: Ana Maria Almeida Borges da
Sobrenome: Cunha
Obs.: Se o sobrenome for composto ou agnomes ambos devem ser incluídos.
Ex.: Sandro de Almeida Castelo Branco
Nome: Sandro de Almeida
Sobrenome: Castelo Branco
Carlos José Andrade da Silva Filho
Nome: Carlos José Andrade da
Sobrenome: Silva Filho
Se houver mais de um autor os campos do coautor devem ser preenchidos.

Título do trabalho: Digite o título completo do trabalho. Se houver subtítulo, este
deve ser colocado após o título separado pelo sinal de dois pontos (:). Use letra
maiúscula somente no início de título ou quando se tratar de nome próprio.
Ex.: Educação ambiental: um olhar na cidade do Rio de Janeiro.
Sistema de informação nas empresas privadas

Código Cutter: Procure as iniciais mais próximas do último sobrenome na tabela e
anote o número que aparece ao lado no campo esquerdo do código.
Obs.: Se o trabalho estiver mais de 3 autores não precisa preencher o Código
de Cutter.
Ex.: Pereira
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Pepy
Per
Perau
Perc
Perci
Percy
Percy, M.
Perd
Pere
Pereg
Perei
Perel
Perez
Perg
Peri
Perier
Perig
Perigo
Perin

Código Cutter: 436

Trabalho: Marque a opção Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso)

Curso: Selecione na tabela o curso na qual você está concluindo.
Ex.: Administração – Graduação em Administração
Física Licenciatura – Licenciatura Especial em Física
Pós-graduação em Saúde da Família – Especialização em Saúde da Família

Nome do orientador: Digite o digite seu primeiro nome e o sobrenome intermediário
do orientador. Se houver coorientador o mesmo também deve ser inserido.
Sobrenome do orientador: digite seu último sobrenome do orientador.
Obs.: Se for orientadora, seleciona o campo orientadora.
Ex.: Marcelo Araújo Barros
Nome: Marcelo Araújo
Sobrenome: Barros

Ano: Digite o ano da defesa do seu trabalho.
Ex.: 2018

orientadora

Nº de páginas: Digite o total de páginas do trabalho.

Assunto: Digite as palavras-chave ou expressões que representam o conteúdo do
trabalho. Evite termos redundantes ou repetitivos. No mínimo 2 palavras e no
máximo 5 palavras.
Após preencher todos os campos necessários clique em enviar e a ficha
catalográfica será gerada no final da folha.
A ficha deverá ser impressa no verso da folha de rosto.

Importante! Os dados fornecidos são de responsabilidade autor (a).
Esse sistema foi desenvolvido a partir do código fonte gentilmente cedido pela
equipe de informática da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de
São Paulo (USP) com o apoio do NINF da FTESM.
ICMC/USP

