Siga as instruções de preenchimento descritas abaixo:
Título do trabalho: registre o nome do seu trabalho. Caso haja subtítulo, coloque
dois pontos depois do título, não use ponto final. Utilize letra maiúscula no início do
título ou para nomes próprios. Exemplo: Distribuição de sistemas: conceitos e design
Autor(es): responsável pelo texto do trabalho.
Nome do autor 1: digite seu nome

Último sobrenome: digite seu último

sobrenome
Exemplo: Ricardo Minoru Pereira
(Ricardo Minoru= nome)

(Pereira= último sobrenome)

Para incluir mais autores clique no sinal de +
Nome do Orientador/Mediador 1: digite o nome do orientador ou mediador.
Último sobrenome do Orientador/Mediador 1: digite o último sobrenome do
orientador ou mediador.
Exemplo: Rosana Aparecida Teixeira Breves
(Rosana Aparecida Teixeira= nome)

(Breves= último sobrenome)

Nome do Orientador/Mediador 2: digite o nome do orientador ou mediador.
Último Sobrenome do Orientador/Mediador 2: digite o último sobrenome do
orientador ou mediador.
Exemplo: Celso Ricardo Mendes
(Celso Ricardo= nome)

(Mendes= último sobrenome)

Repita para o Orientador/Mediador 3, se houver.
Modalidade do curso: escolha presencial ou EAD.
Tem figura, gráfico ou imagem? É colorido? Caso seu trabalho possua algumas
dessas opções escolha SIM, caso não possa escolha NÃO.
Palavras-chave: escolha até cinco palavras que representem o conteúdo do seu
trabalho. Não utilize frases, respeite o uso de letras maiúsculas e minúsculas.
Para preencher esse campo siga a seguinte orientação: escreva o numeral 1, seguido
de ponto, espaço e a palavra. Não utilize virgulas.
Exemplo: 1. Design 2. Distribuição de sistemas 3. Conceito 4. Multimídia 5. Web
services
Número de folhas: insira o total de folhas do trabalho.
Tipo de curso: escolha a modalidade de curso, Bacharelado, Licenciatura, Tecnologia
ou Pós-Graduação.
Nome do curso: digite o nome do curso ao qual você pertence. Não repita a
modalidade escolhida acima. Exemplo: Gestão da Tecnologia da Informação.

Tipo de trabalho: escolha o tipo de trabalho realizado, Projeto ou Trabalho de
Conclusão de Curso.
Ano de entrega do trabalho: informe o ano em que o trabalho será entregue.
Não sou um robô: teste automatizado utilizado por medida de segurança na web.
Siga as instruções solicitadas pelo sistema.
Cadastrar: verifique as informações registradas antes de clicar em Cadastrar.
Arquivo gerado com sucesso: clique em baixar. O arquivo estará em PDF, disponível
para download e/ou impressão.
Insira a ficha catalográfica no verso da página de rosto do seu trabalho.
Ressaltamos que todas as informações inseridas no formulário são de
responsabilidade do autor.
A ficha catalográfica automatizada não gera informações de classificação e notação de
autor. Essas informações serão incluídas somente pela biblioteca, após aprovação de
banca, no momento do tratamento do material para inserção no banco de dados das
bibliotecas da rede Senac.

Exemplo de preenchimento do Formulário:

Exemplo da ficha gerada:

