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Of. nº 14/2017 DBD/BC                                                                Curitiba, 26 de abril de 2017

 

Às

Chefias das Bibliotecas do SiBi/UFPR

Nesta Universidade

 

Assunto: Divulgação da Padronização da Estrutura de Teses e Dissertações da UFPR.

 

Prezada chefias,

 

Devido à mudança quanto à elaboração dos capítulos, que em alguns Programas de Pós-Graduação da UFPR
estão sendo feitos em formato de artigo, alguns elementos obrigatórios que compõem os trabalhos não estão
sendo incluídos, como por exemplo, resumo, abstract e referências. Isso vem gerando grandes transtornos no
ato do Depósito Legal na Biblioteca Central para os pós-graduandos.

 

Com o intuito de sanar dúvidas, manter o padrão UFPR nos trabalhos técnico-científicos dos Programas de
Pós-Graduação da UFPR e, principalmente, agilizar a entrega do recibo de depósito legal para os pós-
graduandos, solicitamos ampla divulgação junto às coordenações/secretarias dos cursos/programas dos
setores que suas bibliotecas atendem.

 

As Teses e Dissertações devem ser apresentadas segundo as Normas para Apresentação de Documentos
Científicos publicadas pela Editora da UFPR (baseado em documento da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT) ou outro documento aprovado pelo Colegiado do curso, desde que mantenham o
padrão UFPR (elemento essencial obrigatório) conforme abaixo:

 

Elementos
externos

Capa elemento essencial obrigatório



Lombada ou dorso elemento opcional

Elementos
internos (pré-
textuais)

Folha de rosto elemento essencial obrigatório
Ficha catalográfica elemento opcional
Errata elemento opcional
Termo (preferencialmente) ou Ata
de aprovação assinados pelos
membros da banca e justificando
caso haja falta de assinatura
(videoconferência)

elemento essencial obrigatório

Dedicatória elemento opcional
Agradecimento elemento opcional
Epígrafe elemento opcional
Resumo da obra no todo na língua
vernácula (com palavras-chaves) elemento essencial obrigatório

Resumo da obra no todo na língua
estrangeira (com palavras-chaves) elemento essencial obrigatório

Lista de ilustrações elemento opcional
Lista de tabelas elemento opcional
Lista de abreviaturas e siglas elemento opcional
Lista de símbolos elemento opcional
Sumário elemento essencial obrigatório

Elementos
internos (textuais) Desenvolvimento

estrutura de acordo com as normas
de cada Programa de Pós-
Graduação da UFPR (capítulo,
artigos, ...)

Elementos
internos (pós-
textuais)

Capítulo específico com todas as
referências utilizadas na obra elemento essencial obrigatório

Glossário elemento opcional
Apêndice elemento opcional
Anexo elemento opcional
Índice elemento opcional

 

A impressão das Teses e Dissertações deverá ser em folha A4 e poderão ser impressas frente e verso.
Sugere-se que seja utilizada a capa padrão UFPR e a encadernação em capa dura ou brochura.

 

Salientamos ainda que o arquivo digital (PDF.) deve ser espelho da obra impressa e que não é necessária a
entrega de CD/DVD no ato do depósito legal, pois, no ato da entrega ocorre a cópia do arquivo digital
inserido na mídia (pendrive, CD, DVD, ...) em que este se encontra.

 

Ressaltamos que deve ser dada atenção com relação à paginação e subdivisões dos capítulos:

- a paginação indicada no sumário deverá remeter fielmente a página do trabalho;

- o indicativo numérico das seções (primária, secundária, terciária, quaternária e quinaria) do sumário deverá
constar no desenvolvimento do trabalho e vice-versa.

 



Informamos que no Portal da Informação (http://www.portal.ufpr.br) estão disponíveis orientações
relacionadas ao Depósito Legal e normalização de trabalhos acadêmicos.

Estão disponíveis também templates (http://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html) para auxiliar na
elaboração dos respectivos trabalhos.

 

Solicitamos que este documento seja encaminhado a cada coordenação/secretaria que sua biblioteca atende
para que os mesmos possam dar ampla divulgação a todos que dão suporte à elaboração dos trabalhos
técnico-científicos da UFPR: docentes, discentes e técnicos administrativos.

               

Por gentileza, repassem também essas informações a todos os colaboradores de sua biblioteca que são
responsáveis quanto à orientação da normalização e aos que ministram os treinamentos do Serviço de
Referência e Informação.

 

Sem mais para o momento, agradecemos e nos colocamos a disposição.

 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS HENRIQUE GONCALVES, CHEF DEPTO
BIBLIOTECA E DOCUMENTACAO, em 26/04/2017, �s 11:15, conforme art. 1�, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA ZULPO PEREIRA, ASSISTENTE DO
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTACAO, em 26/04/2017, �s 11:20,
conforme art. 1�, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TANIA DE BARROS BAGGIO, BIBLIOTECARIO-
DOCUMENTALISTA, em 27/04/2017, �s 12:01, conforme art. 1�, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES SALDANHA DO
NASCIMENTO, CHEFE DA BIBLIOTECA DE CIENCIAS HUMANAS E EDUCACAO, em
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Refer�ncia: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo n� 23075.170169/2017-12 SEI n� 0148283
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