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Clique em Pergamum – Biblioteca.



Depois, em Meu Pergamum.



Acesse a aba 
Postagem de 

Trabalhos.



Em Professor 
Responsável, insira 

um espaço para 
visualizar e, após 

isso, clique na caixa 
ao lado de Código 

para inserir

Em Professor Responsável, insira um espaço para 
visualizar e, após isso, clique na caixa ao lado de 

Código para inserir.



Em Nome do Projeto, insira o 
título e o subtítulo do seu 

trabalho (se houver).

Em Conteúdo, insira o 
resumo do seu trabalho.

Em Palavras-chave, insira cada 
termo e, em seguida, espaço 

para que seja incluída. Repita o 
processo para cada novo termo.

Em Tipo de Projeto, 
selecione a opção TCC.



Não é necessário colocar data de exibição.

Marque a opção Confidencial apenas se não desejar 
que seu trabalho seja divulgado amplamente e 

justifique no campo disponível.



Carregue no campo Documento o arquivo em PDF com o seu trabalho
(o trabalho deve ser inserido na íntegra, com a ficha catalográfica, em 

um único arquivo, inclusive trabalhos que contêm pranchas, plantas etc.).

Clique em Enviar.



Leia o Termo de 
Serviço e Política de 

Privacidade.

Clique em Concordo e 
envie seu trabalho.



Na aba consulta, é possível visualizar 
todos os trabalhados submetidos.



- Os trabalhos submetidos devem estar de acordo com as orientações do Manual do TCC;
 

- Os trabalhos que estiverem em desacordo com o Manual do TCC, passarão ao status   

 REFAZER, onde será necessário editar o Formulário de Submissão e inserir o arquivo    

 com o TCC corrigido; 

- O prazo para a postagem dos trabalhos com o status REFAZER será de 15 dias      

 corridos, a contar da data do e-mail enviado; 

- Os status de avaliação dos TCC’s (Aprovado, Reprovado e Refazer), pela Biblioteca,    

 são enviados automaticamente por e-mail;

- Como os TCCs são pré-requisito para conclusão de curso, será de responsabilidade da   

 Biblioteca notificar ao setor competente sobre os trabalhos com status aprovado.

ORIENTAÇÕES GERAIS




