
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA ENTREGA DOS TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO (TCC) EM FORMATO DIGITAL 

 

O Vice-reitor do Centro Universitário de Lins, no uso das suas atribuições, e considerando a 

necessidade de estabelecer as normas e os procedimentos operacionais para a entrega dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso dos cursos de graduação de natureza monografia e artigo científico no formato 

de Arquivo Digital para a Biblioteca da UNILINS, determina: 

 

1. Tendo em vista as orientações preliminares repassadas por meio do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 

2/2020/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC, o Decreto Municipal de nº 12.108, de 23 de Abril de 2020 

e as portarias de 01 a 09/2019-DAF desta Instituição fica determinado o recebimento dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) na modalidade monografia e artigo científico, no Formato Digital até que 

se volte as aulas presenciais.   

2. Os TCCs no Formato Digital dos cursos de Graduação da UNILINS devem estar de acordo com as 

Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos nas modalidades Artigo Científico e 

Monografia desta Instituição de Ensino Superior disponibilizado no site da Instituição, na guia 

Aluno -> Biblioteca  (http://www.unilins.edu.br) ou em seu formato impresso na Biblioteca desta 

Instituição.  

 

 3. Quanto a entrega do TCC na modalidade Artigo Científico:  

 

 O artigo científico é um estudo breve sobre um tema que trata de questões de natureza científica. Esse 

representa o resultado de estudos realizados, dada sua dimensão e conteúdo, tendo abordagens atuais.  

 

3.1 Para esta modalidade não se faz solicitação de ficha catalográfica. 

 

As partes integrantes e obrigatórias desta modalidade são:   

 

i)   1ª folha <Capa>; (Apêndice A) 

     ii)  2ª folha <Folha de rosto>; (Apêndice B) 

iv) 4ª folha <Folha de aprovação>; (Apêndice C) 

v)  Todos os demais elementos textuais de um Artigo Científico de acordo com a NBR 6022: 2018.  

 

4. Quanto a entrega do TCC na modalidade Monografia:  

 

 A monografia é elaborada com a ajuda de um professor orientador e deve seguir regras específicas de 

análise de dados, revisão bibliográfica e formatação.  Este trabalho visa verificar todo o aprendizado que 

o aluno teve ao longo do curso, assim como avaliar seu senso crítico e capacidade de pesquisa e 

abstração.   

 

4.1 Para a modalidade monografia se faz necessária a solicitação da ficha catalográfica via e-mail 

institucional da Biblioteca (biblioteca@unilins.edu.br). Encaminhe o e-mail com os seguintes 

arquivos anexados: capa, folha de rosto e resumo com as palavras chaves do Trabalho. O e-mail será 

respondido e, juntamente com este será enviada a ficha catalográfica elaborada dentro dos padrões 

bibliográficos no prazo máximo de 48 horas. 
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Departamentos de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação 
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As partes integrantes e obrigatórias desta modalidade são:   

 

i)   1ª folha <Capa>; (Apêndice A) 

     ii)  2ª folha <Folha de rosto>; (Apêndice B) 

     iii) 3ª folha <Ficha Catalográfica>; (Apêndice D) 

iv) 4ª folha <Folha de Aprovação>; (Apêndice C) 

v)  Todos os demais elementos textuais de uma Monografia de acordo com a NBR 14724: 2011.   

 

5. O envio correto do arquivo digital completo do TCC é de total responsabilidade do graduando e deve 

seguir a ordem correta dos elementos pré-textuais solicitados acima segundo a modalidade do TCC, em 

formato pdf (Portable Document Format).   

    

5.1  Para os TCCs na modalidade monografia, a ficha catalográfica deve ser inserida na ordem correta 

no TCC, ou seja; como 3ª folha do seu arquivo digital do seu TCC;  

 

5.2 Para as duas modalidades (monografia e artigo científico) a Folha de Aprovação (Apêndice 

C) deve ser preenchida com as respectivas assinaturas e data da aprovação do trabalho, sendo de total 

responsabilidade do graduando a coleta das assinaturas por meio de formulário preenchido, assinado 

eletronicamente ou digitalizado e trocado via e-mail entre as partes. A mesma deve ser inserida como 

4ª folha do arquivo digital do seu TCC; 

 

6.  O Apêndice E (Declaração de Autoria) e o Apêndice F (Termo de Autorização para Publicação 

no Portal da Instituição) são elementos obrigatórios nas duas modalidades sendo de total 

responsabilidade do graduando a coleta das assinaturas do(s) autor(es) e de seu respectivo 

orientador(a) e deverá ser realizada somente no meio digital, ser combinada entre as partes, através da 

digitalização da folha original assinada a próprio punho ou de assinatura eletrônica.  

 

6.1 O arquivo digital dos Apêndices E e F devem ser enviados em um único arquivo digital avulso, isto 

é, em separado do arquivo digital do Trabalho, porém no mesmo e-mail que será enviado o arquivo 

digital completo do TCC.   

 

7.  A confirmação do recebimento do Arquivo Digital Completo do TCC e os Apêndices E e F, nas duas 

modalidades, será feita através do e-mail da Biblioteca e se dará apenas se os graduandos cumprirem 

com os critérios descritos acima e utilizarem o modelo padrão dos formulários disponibilizados nesta 

Instrução Normativa disponível para download no site desta Instituição.   

 

 

Lins, 22 de Junho de 2021. 

 

__________________________________ 
José Aparecido Silva de Queiroz, Prof. Dr. 

Reitor  

 

 

__________________________________ 

Breno Ortega Fernandez, Prof. Dr.  

Vice-reitor 
 

 



 

 

APÊNDICE A – CAPA 

Artigo Científico ou Monografia 

 

 

Sumária: A Capa é um elemento obrigatório, segundo ABNT NBR 14724:2011. Na capa 

deve-se conter os seguintes itens:  

  

 Nome da Instituição; 

 Nome do curso;  

 Nome do autor;  

 Título: Subtítulo (se houver);  

 Local (cidade e ano);  

 Tipo de letra: Times New Roman ou Arial; 

 Formatação específica, segundo modelo do abaixo:    

  

 

 

 

 

 

 



 APÊNDICE A – Capa para Artigo Científico ou Monografia 

 

 

                             

                                    

                                       

 

 

                                           CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LINS – UNILINS (1) 

                                                                      CURSO DE ENGENHARIA [...] (2) 

                                                                              NOME DO ALUNO (3)    
                                                            (1) Fonte 12, letras maiúsculas centralizadas, negrito.; (2) Fonte 12, letras maiúsculas centralizadas,  

                                                                                 negrito; (3) Nome completo, fonte 12, letras maiúsculas centralizadas, negrito. 

 

                                                                                   

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                 TÍTULO DO ARTIGO OU MONOGRAFIA: subtítulo se houver (4) 
                                                                  (4) Título com fonte 14, em maiúsculas, no meio da folha, dois pontos (:),  

                                                                                                          subtítulo em minúsculas centralizado, negrito. 

 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

     

 

                                                                                 
 

                                                                                      LINS/SP (05) 

                                                                                          2021 
                                                                                                     (5) Fonte 12, negrito maiúscula, centralizado.  

 

 

3cm 

 

2cm 

 

3 cm 

 

2 cm 

 



 

 

APÊNDICE B – FOLHA DE ROSTO  

Artigo Científico ou Monografia 

 

 

Sumária: A Folha de Rosto é um elemento obrigatório, segundo a ABNT NBR 14724:2011. 

Na Folha de Rosto deve-se conter os seguintes itens:  

 

 Nome do autor; 

 Título: subtítulo (se houver); 

 Natureza: tipo do trabalho (Trabalho de conclusão de Curso no formato Artigo Científico; 

Trabalho de Conclusão de Curso no formato Monografia), Instituição, finalidade (requisito 

parcial para a obtenção do nome do grau e curso); 

 Nome do Orientador (a); 

 Local (cidade e ano); 

 Tipo de letra: Times New Roman ou Arial; 

 Formatação específica, segundo modelo do abaixo:    

  
 

 

 



APÊNDICE B – Folha de Rosto para Artigo Científico ou  Monografia 

 

 

 

                                             

 

 

       NOME DO ALUNO (6)   
   (6) Nome completo, fonte 12, negrito, centralizado e em letras maiúsculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      TÍTULO DO ARTIGO OU MONOGRAFIA: subtítulo se houver (7)  
                                                                   (7) Título com fonte 14, negrito, em letras maiúsculas, no meio da folha, dois pontos (:),  

                                                                                  subtítulo em minúsculas centralizados, negrito e com espaço simples. 

   

Trabalho de Conclusão de Curso, no forma-  

to  de  (Artigo  Científico  ou  Monografia),  

apresentado  perante  Banca  Avaliadora do   

Centro  Universitário  de Lins  -  UNILINS, 

como   requisito  parcial  para  obtenção  do  

grau de bacharel em (Engenharia Civil) (8) 

(8) Texto com explicações a respeito da natureza do trabalho,    

Instituição e finalidade. Justificado a partir do meio da página, 

fonte 12, sem negrito e com espaço simples. 

                                                                                   

Orientador: Prof. Me. (9)                                                                                                         

(9) Fonte 12, minúsculas, titulação atual e nome completo do                                                                                                  

orientador sem abreviações. 

 

 

 

 

 

 

    LINS/SP 

    2021(10) 

                                                                                              (10) Fonte 12, negrito em letras maiúscula, centralizado.  

 

3 cm 

 

3 cm 

 

2 cm 

 

2 cm 

 



 

 

APÊNDICE C – FOLHA DE APROVAÇÃO  

Artigo Científico ou Monografia 

 

Sumária: A Folha de Aprovação é um elemento obrigatório, segundo a ABNT NBR 

14724:2011 e deve-se conter os seguintes elementos:  

 

 Nome do autor; 

 Título: subtítulo (se houver); 

 Natureza: tipo do trabalho (Trabalho de conclusão de Curso no formato Artigo Científico; 

Trabalho de Conclusão de Curso no formato Monografia), Instituição, finalidade (requisito 

parcial para a obtenção do nome do grau e curso); 

 Nome do Orientador (a); 

 Nominata dos membros da Banca Examinadora com espaços para assinatura dos mesmos;  

 Termo “Aprovado em” seguido de dia, mês e ano. 

 Tipo de letra: Times New Roman ou Arial; 

 Formatação específica, segundo modelo do abaixo:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE C – Folha de Aprovação do Artigo Científico ou Monografia 

 

 

 

 

             NOME DO ALUNO (11)          

             (11 Nome completo, fonte 12, negrito, centralizado e em letras maiúsculas. 

 

 

 

 

 

             TÍTULO DO ARTIGO OU MONOGRAFIA: subtítulo se houver (12)  
                                                                       (7) Título com fonte 12, negrito, em letras maiúsculas, no meio da folha, dois pontos (:),  

                                                                                      subtítulo em minúsculas centralizados, negrito e com espaço simples. 

                                                                                                                                                            

                                                                                           

Trabalho de Conclusão de Curso, no forma-  

to  de  (Artigo  Científico  ou  Monografia),  

apresentado  perante  Banca  Avaliadora do   

Centro  Universitário  de Lins  -  UNILINS, 

como   requisito  parcial  para  obtenção  do  

grau de bacharel em (Engenharia Civil). (13) 

                                                                                                                                          (13) Texto com explicações a respeito da natureza do trabalho, 

                                                                                                                                          instituição, finalidade. Justificado a partir do meio da página,  

                                                                                                                                          fonte 12, sem negrito, e com espaço simples. 

   

               

            BANCA EXAMINADORA (14) 
                                                                           (14) Fonte 12, negrito, centralizado, dois espaços de 1,5 entre os nomes e data. 

 

 

                                                  ______________________________________________ 

                    Prof. (Titulação) - nome completo sem abreviações 

                                                                      Professor Orientador 

 

               ______________________________________________ 

                                            Prof. (Titulação) – nome completo sem abreviações 

                                                                      Primeiro Examinador 

 

               ______________________________________________ 

                                                        Prof. (Titulação) – nome completo sem abreviações 

                                                                      Segundo Examinador 

 

                      Aprovado em: (dia), (mês) de (ano). (14) 

                        (14) Fonte 12, dia, mês da realização da banca examinadora               
 

 

3 cm 

 

2 cm 

 

3 cm 

 

2 cm 

 



 

 

 

APÊNDICE D – Ficha Catalográfica 

 

 

 

Sumária: O presente Apêndice D é meramente ilustrativo. A ficha catalográfica é um 

elemento obrigatório apenas para os Trabalhos de Conclusão de Curso na modalidade 

Monografia, sendo a mesma elaborada pelo profissional bibliotecário da Instituição seguindo 

normas e padrões de elaboração do AACR2. Siga as orientações do subitem 4.1 desta 

Instrução Normativa e solicite a ficha catalográfica de sua Monografia.   

 

 

 
 



APÊNDICE D – Ficha Catalográfica (somente para MONOGRAFIAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca “Dr. Antônio Eufrásio de Toledo”                                                          

    

 

S729   Souza, Ana Luísa Felix de   

 

                  A importância da atuação do assistente social na gestão de projetos sociais 

           na rede municipal de educação / Ana Luísa Felix de Souza - Lins, 2020.   

                                                              

                  Orientador: Prof. Dr. Marco Antônio do Nascimento 

                  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) do 

            Centro Universitário de Lins – UNILINS 

 

                  1. Projeto; 2. Serviço Social; 3. Questão Social I. Nascimento, Marco 

            Antônio do II. Título. 

  CDD 361.4 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

APÊNDICE E - Declaração de Autoria 

 

Sumária: O presente Apêndice E traz a Declaração de Autoria, em respeito a lei  dos 

Artigos 297 a 299 do Código Penal, Decreto-Lei no 2.848 de 7 de dezembro de 1940; da 

Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais. 

 

Formulários: 

 

I.  Preencher o formulário de Declaração de Autoria correspondente: 

i.  Formulário para Declaração de 01 Autoria;  

ii. Formulário para Declaração de 02 Autorias;  

iii. Formulário para Declaração de 03 ou 04  Autorias.   

 

Orientações:  

 

A presente Declaração de Autoria possui três modelos de formulários a serem 

preenchidos segundo a quantidade de autor(es) do trabalho apresentado para 

avaliação final do curso. O primeiro se refere a apenas 01 autor, o segundo ao autor 

01 e autor 02 e o terceiro com autor 03 e autor 04 de modo a se somarem para 

comtemplar o número total de autores do referido trabalho.     

 

A Declaração de Autoria deve ser preenchida, impressa e assinada pelos aluno(os) e 

orientador(a). Todos os dados são de responsabilidade do(s) seu(s) autor(es) sendo que 

qualquer informação tida incorreta deverá ser corrigida e reencaminhada  a tempo para o 

setor de recebimento da Biblioteca.  

 

Conforme modelo abaixo: 

 

 

 



  
  

Apêndice E  

Centro Universitário de Lins 
Departamento de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação 
Biblioteca “Dr. Antônio Eufrásio de Toledo” 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA 

I. 

i) 

Especificações: 

Tipo de produção intelectual: a. ( ) Artigo Científico; b. ( ) Monografia 

II. Identificação da obra: 

Autor: 

CPF: _________________________ Código de matrícula: 

Telefone: (___) _________________ e-mail: 

Curso: 

Orientador: 

Co-orientador: 

Data da defesa: 

Título/subtítulo: 

Declaro, para os devidos fins, que o presente trabalho é de minha autoria e que estou ciente: 

 

 

 

 

dos Artigos 297 a 299 do Código Penal, Decreto-Lei no 2.848 de 7 de dezembro de 1940; 

da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais, 

do Regulamento Disciplinar; 

e que plágio consiste na reprodução de obra alheia e submissão da mesma como trabalho próprio 

ou na inclusão, em trabalho próprio, de idéias, textos, tabelas ou ilustrações (quadros, figuras, 

gráficos, fotografias, retratos, lâminas, desenhos, organogramas, fluxogramas, plantas, mapas e 

outros) transcritos de obras de terceiros sem a devida e correta citação da referência. 

_________________________________ 

Assinatura do Autor 

_________________________________ 

Orientador(a) 

_________________________________ 

    Local e Data 

 



  
  

Apêndice E 

Centro Universitário de Lins 
Pró-Reitoria de Graduação 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA COM 02 AUTORES 

I. Especificações: 

i) Tipo de produção intelectual: a. ( ) Artigo Científico; b. ( ) Monografia 

ii) Quantidade de autores: 2 (dois) [ ]; 3 (três) [ ]; 4 (quatro) [ ] 

II. Identificação da obra: 

Autor 1: 

CPF: _________________________ Código de matrícula: 

Telefone: (___) _________________ e-mail: 

Autor 2: 

CPF: _________________________ Código de matrícula: 

Telefone: (___) _________________ e-mail: 

Curso/Programa de Graduação: 

Orientador: 

Co-orientador: 

Data da defesa: 

Título/subtítulo: 

Declaro, para os devidos fins, que o presente trabalho é de minha autoria e que estou ciente: 

 

 

 

 

dos Artigos 297 a 299 do Código Penal, Decreto-Lei no 2.848 de 7 de dezembro de 1940; 

da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais; 

do Regulamento Disciplinar; 

e que plágio consiste na reprodução de obra alheia e submissão da mesma como trabalho próprio 

ou na inclusão, em trabalho próprio, de idéias, textos, tabelas ou ilustrações (quadros, figuras, 

gráficos, fotografias, retratos, lâminas, desenhos, organogramas, fluxogramas, plantas, mapas e 

outros) transcritos de obras de terceiros sem a devida e correta citação da referência. 

_________________________________ 

Assinatura do Autor 1 

_________________________________ 

Assinatura do Autor 2 

_________________________________ 

Orientador(a) 
_________________________ 

Local e Data 

 



  
 

Apêndice E 

Centro Universitário de Lins 
Pró-Reitoria de Graduação 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA COM 03 OU 04 AUTORES 

I. Especificações: 

i) Tipo de produção intelectual: a. ( ) Artigo Científico; b. ( ) Monografia 

ii) Quantidade de autores: 2 (dois) [ ]; 3 (três) [ ]; 4 (quatro) [ ] 

II. Identificação da obra: 

Autor 3: 

CPF: _________________________ Código de matrícula: 

Telefone: (___) _________________ e-mail: 

Autor 4: 

CPF: _________________________ Código de matrícula: 

Telefone: (___) _________________ e-mail: 

Curso/Programa de Graduação: 

Orientador: 

Co-orientador: 

Data da defesa: 

Título/subtítulo: 

Declaro, para os devidos fins, que o presente trabalho é de minha autoria e que estou ciente: 

 

 

 

 

dos Artigos 297 a 299 do Código Penal, Decreto-Lei no 2.848 de 7 de dezembro de 1940; 

da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais; 

do Regulamento Disciplinar; 

e que plágio consiste na reprodução de obra alheia e submissão da mesma como trabalho próprio 

ou na inclusão, em trabalho próprio, de ideias, textos, tabelas ou ilustrações (quadros, figuras, 

gráficos, fotografias, retratos, lâminas, desenhos, organogramas, fluxogramas, plantas, mapas e 

outros) transcritos de obras de terceiros sem a devida e correta citação da referência. 

_________________________________ _________________________________ 

Assinatura do Autor 3 Assinatura do Autor 4 

_________________________________ 

Orientador(a) 

_________________________________ 

Local e Data 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

APÊNDICE F - Termo de autorização para publicação 

 

Sumária: O presente Apêndice F traz o Termo de autorização para publicação, segundo a 

Lei nº 9.610/98, para os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e Artigos Científicos dos  

cursos de Graduação e Tecnólogos  no portal de da UNILINS e no catálogo da Biblioteca 

“ Dr. Antônio Eufrásio de Toledo” desta Instituição.  

 

Formulários: 

 

I. Preencher o formulário de Termo de Autorização para Publicação correspondente: 

i. Formulário para Termo de Autorização para Publicação de 01 autoria;  

ii. Formulário para Termo de Autorização para Publicação de 02 autorias;  

iii. Formulário para Termo de Autorização para Publicação de 03 ou 04 autorias. 

 

Orientações:  

 

O presente Termo de Autorização de Publicação possui três modelos a serem 

preenchidos segundo a quantidade de autor(es) do trabalho apresentado para 

avaliação final do curso. O primeiro se refere a apenas 01 autor, o segundo ao autor 

01 e autor 02 e o terceiro com autor 03 e autor 04 de modo a se somarem para 

comtemplar o número total de autores do referido trabalho.     

 

O Termo de Autorização de Publicação de Autoria deve ser preenchido, impresso e 

assinado pelos aluno(os) e orientador(es). Todos os dados são de responsabilidade do(s) 

seu(s) autor(es), sendo que qualquer informação incorreta deverá ser corrigida e 

reencaminhada a tempo para o setor de recebimento da Biblioteca.  

 

 Conforme modelo abaixo: 

 



  
  

Apêndice F 

Centro Universitário de Lins - Unilins 
Departamentos de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação 
Biblioteca “Dr. Antônio Eufrásio de Toledo” 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO E ARTIGOS CIENTÍFICOS NO PORTAL DA UNILINS E NO CATÁLOGO DA 

BIBLIOTECA “DR. ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO” 

I. Especificações: 

i) Tipo de produção intelectual: a. ( ) Artigo Científico; b. ( ) Monografia 

II. Identificação da obra: 

Autor: 

RG: ____________________ CPF: ____________________ Telefone: (__) 

e-mail: 

Curso/Programa de Pós-graduação: 

Orientador: 

Data da defesa: 

Título/subtítulo (português): 

Título/subtítulo em outro idioma: 

Palavras-chave: 

Palavras-chave em outro idioma: 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Centro Universitário de Lins a 
veicular, através do Portal da UNILINS e catálogo da Biblioteca desta Instituição, sem o ressarcimento dos 
direitos autorais, de acordo com a Lei no 9.610/98, o texto da obra abaixo citada para fins de leitura, 
impressão e/ou download, visando a divulgação da produção científica desenvolvida. 
 

_________________________________ 
Assinatura do Autor 

_________________________________ 
Orientador(a) 

    _____________________________ 
   Local e Data 



  
  

Apêndice F 

Centro Universitário de Lins 
Departamentos de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação 
Biblioteca “Dr. Antônio Eufrásio de Toledo” 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE 02 OU MAIS AUTORES PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO E ARTIGOS CIENTÍFICOS NO PORTAL DA UNILINS E NO 

CATÁLOGO DA BIBLIOTECA “DR. ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO” 

I. Especificações: 

ii) Tipo de produção intelectual: a. ( ) Artigo Científico; b. ( ) Monografia 

Quantidade de autores: 2 (dois) [ ]; 3 (três) [ ]; 4 (quatro) [ ] iii) 

II. Identificação da obra: 

Autor 1: 

RG: ____________________ CPF: ____________________ Telefone: (__) 

e-mail: 

Autor 2: 

RG: ____________________ CPF: ____________________ Telefone: (__) 

e-mail: 

Curso/Programa de Pós-graduação: 

Orientador: 

Data da defesa: 

Título/subtítulo (português): 

Título/subtítulo em outro idioma: 

Palavras-chave: 

Palavras-chave em outro idioma: 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Centro Universitário de Lins a 
veicular, através do Portal da UNILINS e catálogo da Biblioteca desta Instituição, sem o ressarcimento dos 
direitos autorais, de acordo com a Lei no 9.610/98, o texto da obra abaixo citada para fins de leitura, 
impressão e/ou download, visando a divulgação da produção científica brasileira. 
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          Assinatura do Autor 1 
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Apêndice F 

Centro Universitário de Lins 
Departamentos de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação 
Biblioteca “Dr. Antônio Eufrásio de Toledo” 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE 03 OU MAIS AUTORES PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO E ARTIGOS CIENTÍFICOS NO PORTAL DA UNILINS E NO 

CATÁLOGO DA BIBLIOTECA “DR. ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO” 

I. Especificações: 

i. Tipo de produção intelectual: a. ( ) Artigo Científico; b. ( ) Monografia 

Quantidade de autores: 2 (dois) [ ]; 3 (três) [ ]; 4 (quatro) [ ] ii. 

II. Identificação da obra: 

Autor 3: 

RG: ____________________ CPF: ____________________ Telefone: (__) 

e-mail: 

Autor 4: 

RG: ____________________ CPF: ____________________ Telefone: (__) 

e-mail: 

Curso/Programa de Pós-graduação: 

Orientador: 

Data da defesa: 

Título/subtítulo (português): 

Título/subtítulo em outro idioma: 

Palavras-chave: 

Palavras-chave em outro idioma: 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Centro Universitário de Lins a 
veicular, através do Portal da UNILINS e catálogo da Biblioteca desta Instituição, sem o ressarcimento dos 
direitos autorais, de acordo com a Lei no 9.610/98, o texto da obra abaixo citada para fins de leitura, 
impressão e/ou download, visando a divulgação da produção científica brasileira. 
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__________________________________ 
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__________________________________ 
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