
Tutorial para preenchimento da  

ficha catalográfica 

Este aplicativo destina-se exclusivamente aos  

alunos, docentes e pesquisadores da Escola  

de Engenharia de São Carlos da USP 



NOME 
Digite seu nome e o(s)  
primeiro(s) se houver 

 

Ex.:: Carlos Henrique  
Riacho 



SOBRENOME 
Digite seu sobrenome 

 

Ex.: Côrrea. Se for um  
sobrenome  

Composto, digite  
Cabalheiro-Munhõz 



CÓDIGO CUTTER 
Este é o número  

atribuído ao  
sobrenome do autor  
para individualização  

do trabalho acadêmico. 
Para obtê-lo é  

necessário utilizar a  
tabela disponível ao 

lado do código conforme  
as próximas telas. 



Selecione a letra inicial 
do seu nome. 



Localize as iniciais  
mais próximas de  
seu nome e anote  

o número  
correspondente. 



TÍTULO DO 
TRABALHO 

Digite o título do  
trabalho, se houver  

subtítulo este deverá  
ser digitado logo  

após o título  
separado por dois  

pontos. Utilize letras  
maiúsculas somente  

no início 
do título e para  
nomes próprios 

 

Ex: Engenho de  
açucar: uma boa  

idéia 



TIPO DE TRABALHO 
Selecione o tipo de  

trabalho. 

 

Monografia e  
Especialização: TCC 

Dissertação: Mestrado  

Doutorado: 

Tese-Doutorado 

 

Tese–Livre-Docência:  
Livre-Docência 



PROGRAMA 
Selecione o  

programa ao qual  
você pertence. 



ÁREA DE  
CONCENTRAÇÃO 
Quando houver,  
selecione a área  
de concentração. 



NOME DO(A) 
ORIENTADOR(A) 

Digite o nome  
do(a)   

orientador(a) e o  
primeiro  

sobrenome. 

Para que o  
sistema  

reconheça,  
quando for  
orientadora  
assinale essa  

opção. 



SOBRENOME  
DO(A)  

ORIENTADOR(A) 
Digite o  

sobrenome do(a)  
orientador(a) . 



ANO 
Digite o ano em  

que o trabalho foi  
defendido. 



PALAVRAS-CHAVE 

 

Podem ser  
palavras ou  

expressões que  
representam o  
conteúdo do  

trabalho. Devem  
aparecer em  

ordem  
decrescente de  

importância e ser  
no mínimo 3. 



ENVIAR 

 

Após o  
preenchimento do  
formulário, clique  
em ENVIAR. Em 

seguida, será  
gerada uma  

página em PDF  
com a ficha  

catalográfica. 



 

DÚVIDAS? 

 

Procure a Biblioteca! 

 

(16) 3373-9207 
biblioteca.atendimento@eesc.usp.br 

mailto:biblioteca.atendimento@eesc.usp.br


 
WLALDEMIR MAZZARI 

SEÇÃO TÉCNICA DE INFORMÁTICA EESC 
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 

EDUARDO GRAZIOSI SILVA E ELENA LUZIA PALLONI GONÇALVES  
SERVIÇO DE BIBLIOTECA “PROF. DR. SÉRGIO RODRIGUES FONTES” 


