
 
Orientações para Preparação da Versão Final do Trabalho de Conclusão 

de Curso em Engenharia Biomédica 

 

Prezado aluno, 

 

A Comissão do TCC em Engenharia Biomédica parabeniza-o pela sua aprovação na 

defesa pública do seu Trabalho de Conclusão do Curso. Mas a sua nota final ainda está 

condicionada à apresentação da monografia em versão definitiva que será entregue à 

Biblioteca do ICT. Siga os seguintes passos para completar a UC TCCII: 

1) Efetue todas as correções sugeridas pela Banca Examinadora.  

 

2) Observe o formato geral do trabalho, como descrito nas Diretrizes para Redação do 

TCC em Engenharia Biomédica. 

 

3) Adicione a Folha de Aprovação, devidamente preenchida, à sua monografia, logo 

após a Página de Rosto do seu Trabalho. Essa Folha de Aprovação encontra-se 

com o seu orientador. 

 

4) Encaderne a versão final da sua monografia seguindo as orientações descritas nas 

próximas páginas. 

 

5) Entregue essa versão final encadernada, junto com a lista de alterações sugeridas pela 

banca (essa lista encontra-se com o seu orientador), à Comissão do TCC, observando 

o prazo previsto pelo Calendário do TCC.  

 

 

 

Bom trabalho! 
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Orientações para Encadernação da Versão Final do Trabalho de 

Conclusão de Curso em Engenharia Biomédica 

 

1) Encadernação: capa dura, cor azul royal nº17 ou 18. 

 

2) Letras: gravação em letras prateadas, fonte Arial. 

 

3) Lombada (ver modelo na próxima página):  

 

Na área superior, espaço de 7,0 cm, imprimir longitudinalmente, do alto 

para o pé da lombada, o nome do autor, logo abaixo imprimir transversalmente 

dois frisos.  

Na área intermediária imprimir longitudinalmente em um espaço de 19 

cm, do alto para o pé da lombada, o título do trabalho. Imprimir dois frisos a 

aproximadamente 3,5 cm do pé da lombada.  

Na área inferior imprimir transversalmente a sigla UNIFESP, logo abaixo 

a sigla TCC e na sequencia o ano da defesa do TCC.  

O nome do autor e o título devem ser impressos longitudinalmente do 

alto para o pé da lombada, para que possam ser lidos quando o trabalho 

estiver na posição horizontal (maiores detalhes estão disponíveis na NBR 

14724, de 30/01/06 da ABNT). 

 

4) Capa: Margem superior e inferior 3,0 cm. Utilizar fonte Arial 14, seguir modelo 

abaixo. 

 

 

Locais já utilizados pelos alunos da Engenharia Biomédica para encadernação do 

TCC:  

- “Booken Gráfica”, Rua Moisés Tristão dos Santos, 281, loja 13 (térreo). 

Jardim Satélite. (12) 39317768 

 

 

 

 

 



 

MODELO PARA CAPA DURA 

 

 

 


