
Prezad(a) alun(a), 
 
Para que possamos editar os documentos necessários 
para a apresentação da sua monografia/TCC (atas e 
declarações) e posteriormente, para que ela seja 
disponibilizada no site oficial do curso de Ciências 
Sociais, em formato digital, é preciso que você 
preencha a FICHA CATALOGRÁFICA.  
Lembre-se que o preenchimento correto de campos 
como “resumo”, e “assunto”, dentre outros, permitirão 
que outros pesquisadores possam ter acesso ao seu 
texto na internet.  
A Ficha Catalográfica devidamente preenchido deve 
ser encaminhada por e-mail à Secretaria do Curso: 

 Primeiramente em até 15 dias da apresentação 
da monografia, para que seja emitida a Ata de 
Defesa de Monografia e Declarações para os 
participantes da banca.  

 O segundo encaminhamento deve ser feito 
JUNTO COM A MONOGRAFIA após 30 dias de 
sua apresentação. Devidamente corrigidos 
pelo orientador.  
 

As fichas catalográficas e versão final da monografia 
somente serão recebidas pela Secretaria da 
Coordenação do curso NA FORMA DIGITAL, 
preferencialmente em PDF, enviadas através do e-mail 
csociais@ufpr.br ou coordcienciassociais@gmail.com.  
 
Não aceitaremos ficha catalográfica e monografia 
impressa ou gravada em CD/DVD. 
 



 

CAMPO Descrição Como digitar 

Autor Autor pessoa Sobrenome, Nome, ano de nascimento- 
Ex: Silva, Márcia Regina, 1979- 

Título Título da monografia  Título : Subtítulo  
Ex: A liderança: desafios e recompensas 

Publicação Data da publicação ano 
Ex: 2010 

Colação Descrição física paginação :  ilustração  
Ex: 312 f : il., mapas 

Idioma Língua Utilizar as 3 primeiras letras referente a lingua 
Ex: por 

Orientador Nome do orientador 
(se não souber o ano de 
nascimento, não preencha) 

Sobrenome, Nome, ano de nascimento- 
Ex: Talamini, Diego, 1965- 

Notas Notas de monografia, instituição, 
setor e curso 

Nota de monografia 
Ex. Monografia (graduação) – Universidade 
Federal do Paraná. Setor de Ciências 
Humanas, Letras e Artes. Curso de Ciências 
Sociais. 

Resumo Resumo Colocar a palavra Resumo e copiar o texto do 
documento 
Ex: Resumo: este trabalho tem a finalidade 
de...  

Bibliografia Nota de referencias  
(este campo não é prioritário) 

Somente se incluir referencias  
Ex: Inclui referências 

Banca Nomes dos componentes da 
banca 
(se não souber o ano de 
nascimento, não preencha) 

Sobrenome, Nome, ano de nascimento- 
Ex: Silva, Márcia Regina, 1969- 
       Pereira, Amadeu, 1963- 

Assunto Palavra chave. Digite ao menos 
três, separadas por ponto e 
vírgula 

 Assunto que trata a monografia 
Ex: sociologia urbana; reforma urbana; 
saneamento básico 

Área  Área da monografia, no caso do 
curso de c. sociais: sociologia, 
antropologia e/ou ciência política 

Area específica 
 sociologia 

Data  Data de defesa Dia – mês – ano 
Ex: 27-03-2010 

 
Entidade 

Universidade e setor onde foi 
feita a monografia) 

 Nome da entidade ou lugar. Unidades 
Subordinadas  
Ex.  Universidade Federal do Paraná.  . Setor 
de Ciências Humanas, Letras e Artes. Curso de 
Graduação em Ciências Sociais 

Meio 
eletronico 

Endereço eletrônico (não 
preencher) 

http 

formato Formato disponibilizado digital 
 


