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ORIENTAÇÕES PARA DEPÓSITO DO TRABALHO FINAL

Curitiba, 16 de março de 2018.

Em  01  de  dezembro  de  2017  foi  aprovada  a  Resolução  n.  32/17-CEPE,  que
estabelece normas gerais  únicas para os cursos de pós-graduação stricto  sensu
(Mestrado e Doutorado) da Universidade Federal do Paraná, dentre elas, o depósito
da  versão  final  da  tese  ou  dissertação.  (A  resolução  supracitada  substitui  a
Resolução n. 65/09-CEPE)

I – São obrigatórios os seguintes elementos pré-textuais:
Capa;
Folha de rosto;
Ficha catalográfica (deve ser impressa no verso da Folha de rosto);
Termo/folha/parecer de aprovação com todas as assinaturas;
Resumo da obra e palavras-chave na língua vernácula;
Resumo da obra e palavras-chave na língua estrangeira; e
Sumário.

II – São obrigatórios os seguintes elementos pós-textuais:
Capítulo “Referências”, com todas as referências utilizadas na obra.

III – A entrega da versão final, com as eventuais alterações solicitadas pela banca,
deve ser entregue via Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-graduação/SIGA, em
formato  PDF  (máx.  50,00  MB).  Todo  egresso  pode  acessar  o  sistema  com os
mesmos dados que utilizada enquanto discente regular (usuário e senha). O SIGA
apresentará então o Portal do Egresso, onde é possível, além de fazer o upload da
versão final da dissertação/tese, conferir também sua documentação exigida para
emissão do diploma. 
Uma  vez  feito  o  upload,  a  secretaria  se  encarregará  do  envio,  pela  mesma
plataforma, para a Biblioteca Central.
Obs.:  De  acordo  com  a  determinação  da  Coordenação  de  Programas  de  Pós-
Graduação  Stricto  sensu,  a  cópia  impressa  da  Tese/Dissertação  não  é  mais
exigência para o Depósito Legal no SiBi/UFPR.

Para a ficha catalográfica:
Solicitações de Ficha catalogŕafica devem ser encaminhadas para o e-mail: pthe@ufpr.br

Anexar ao e-mail as seguintes partes do trabalho: folha de rosto, sumário, resumo e
nº total de páginas. Dúvidas (41) 3360-5397 (biblioteca do Setor de Humanas).
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Prazo de entrega da ficha catalográfica: 7 dias úteis (obs.: não utilizar hotmail para o
envio do arquivo)

Informamos, ainda, que é facultado aos discentes a doação de cópia impressa de
sua Tese ou Dissertação na Biblioteca Central para a Coleção Memória UFPR. Esta
cópia impressa deve vir acompanhada de documento oficial do Programa de Pós-
Graduação (PPG) que certifique este trabalho como a versão final.

Atenciosamente,
A Coordenação
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