
 

 

LISTA DE CONFERÊNCIA E ENCAMINHAMENTO DE DISSERTAÇÃO/TESE DO PG-Mec 
(conforme Manual de Normatização de Documentos Científicos de 2015 do Sistema de Bibliotecas da UFPR – 

disponível em http://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html) 
 

Nome do aluno:_____________________________________ Entrega da versão impressa:___/___/_____. 
 
Item OK Atender Descrição 

1   Ordem dos elementos pré-textuais: 
(1) Capa (obrigatório) 
(2) Folha de rosto (obrigatório) 
(3) Folha de aprovação (obrigatório) 
(4) Dedicatória (opcional) 
(5) Agradecimento (opcional) 
(6) Epígrafe (opcional) 
(7) Resumo na língua vernácula (obrigatório) 
(8) Resumo em língua estrangeira (obrigatório) 
(9) Lista de ilustrações (opcional) 

(10) Lista de tabelas (opcional) 
(11) Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 
(12) Lista de símbolos (opcional) 
(13) Sumário (obrigatório) 

2   Ordem dos elementos textuais: 
(1) Introdução 
(2) Desenvolvimento 
(3) Conclusão 

3   Ordem dos elementos pós-textuais: 
(1) Referências (obrigatório) 
(2) Glossário (opcional) 
(3) Apêndices (opcional) 
(4) Anexos (opcional) 
(5) Índices (opcional) 

4   O anverso da folha de rosto deve conter: 
(1) Nome do autor 
(2) Título do trabalho 
(3) Natureza (tese ou dissertação) e objetivo (apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre/Doutor em 

Engenharia Mecânica, no Curso de mestrado/doutorado em Engenharia Mecânica, Setor de Tecnologia, da Universidade 
Federal do Paraná, na área de concentração Manufatura/Fenômenos de Transporte e Mecânica dos Sólidos. 

(4) Nome do orientador e, se houver, do coorientador 
(5) Local (cidade) da instituição 
(6) Ano 

5   O verso da folha de rosto deve conter: Ficha Catalográfica expedida pelo Sistema de Bibliotecas da UFPR 
6   O resumo deve : 

(1) Conter objetivo, método, resultados e conclusões do trabalho. 
(2) Ter de 150 a 500 palavras. 
(3) Ser escrito na voz ativa e na terceira pessoa do singular. 
(4) Conter palavras-chave separadas por ponto. 

7   Os elementos pré-textuais não devem constar do sumário  
8   As referências devem atender à norma ABNT. 
9   Regras gerais de apresentação : 

(1) Papel branco. 
(2) Papel formato A4 (21 cm x 29,7 cm). 
(3) Papel impresso apenas no anverso de cada folha, exceto a Folha de rosto. 
(4) Texto em cor preta, exceto nas ilustrações (opcional). 
(5) Recomenda-se fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, para todo o texto, exceto citações, notas de rodapé, 

paginação e legendas das ilustrações e tabelas que devem ter tamanho 10. 
(6) Margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm. 
(7) Todo o texto deve ser digitado com espaço 1,5, exceto citações, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e 

tabelas, ficha catalográfica e outros que devem ter espaço simples. 
(8) Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas seqüencialmente, mas não numeradas. A 

numeração é colocada, a partir da primeira folha da parte textual (Introdução), em algarismos arábicos, no canto superior 
direito da folha, a 2 cm da borda superior e da borda direita, contando-se, entretanto, as páginas pré-textuais. 

(9) As citações devem ser apresentadas de acordo com a norma. 
(10) O título das ilustrações (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, 

retratos e outros) e tabelas deve ficar em sua parte superior, centralizado, maiúsculo, tamanho 10. 
 

Estando a dissertação/tese devidamente revisada, encaminho o presente formulário e 1 (uma) via eletrônica completa do trabalho 
acadêmico (formatos .DOC e .PDF) à coordenação do PG-Mec, atestando que: 

 
1) Foram atendidas todas as correções sugeridas pela banca; 
2) O trabalho acadêmico foi editorado conforme as normas do Sistema de Bibliotecas da UFPR; e 
3) A orientação acadêmica está concluída.  

 
Após protocolo deste pela secretaria do PG-Mec, autorizo a liberação ao aluno das vias da “Folha de Aprovação”  assinadas pela banca 

para confecção de cópias e encadernações. 
 
 
Revisor:________________________________________________     _________________________________________ Data:____/____/_______. 
                                  Nome orientador acadêmico                                                                            Assinatura 

http://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html

