
ANEXO 2 - Fluxo para o Depósito Legal de Dissertações e Teses no SiBi/UFPR: 

 

1 - O Programa de Pós-Graduação (PPG) verifica a versão final do trabalho (conteúdo, 

alterações/adequação propostas pela banca, formato e a organização regulamentado 

pelos seus Colegiados). 

 

2 – O PPG envia para a Biblioteca Central (BC) o arquivo eletrônico/digital do trabalho, 

em PDF. 

 

3 – A BC verifica os elementos obrigatórios (pré e pós-textuais) do trabalho. 

 

3.1 – A BC autentica a versão eletrônica/digital e devolve o PDF para o 

PPG, e guarda o arquivo PDF no seu servidor. 

 

   OU 

 

3.2 – A BC pede ao PPG as correções necessárias no PDF. 

 

3.2.1 – O PPG repassa ao discente o pedido das correções. 

 

3.2.2 – O PPG envia para a BC o arquivo eletrônico/digital do trabalho, 

em PDF. 

 

3.2.3 – A BC autentica a versão eletrônica/digital e devolve o PDF para o 

PPG, e guarda o arquivo PDF no seu servidor. 

 

Conforme o artigo 45 §4º (p. 10), o discente tem prazo máximo de 30 dias para 

atendimento das demandas da biblioteca. 

 

4 – O PPG repassa o PDF (versão autenticada pela BC) para o discente imprimir cópia a 

ser entregue na BC. 

 

Fica facultado aos PPG exigir cópia impressa do trabalho para ficar sob sua guarda 

(Art. 45, §6, p. 10). 

 



5 – O discente entrega 01 cópia impressa (versão autenticada pela BC) na BC*. 

 

6 – A BC emite e envia o Recibo de Depósito Legal para o PPG. 

 

O discente deverá entregar 01 cópia impressa na BC para fins de preservação da 

memória científica da UFPR, conforme a estrutura indicada abaixo: 

 

I – Encadernação em capa dura ou em brochura. 

 

II – Impressão em folha A4. 

 As teses e dissertações poderão ser impressas frente e verso, exceto os 

elementos pré-textuais. 

 

III – 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, independente da obra 

ser organizada em formato de artigos, ou independente da norma regulamentada pelo 

Colegiado do PPG; 

 Resumo da obra e palavras-chave na língua estrangeira, independente da obra 

ser organizada em formato de artigos, ou independente da norma regulamentada pelo 

Colegiado do PPG; e 

 Sumário. 

 

IV – São obrigatórios os seguintes elementos pós-textuais:  

 Capítulo “Referências”, com todas as referências utilizadas, independente da 

obra ser organizada em formato de artigos, ou independente da norma regulamentada 

pelo Colegiado do PPG. 

 

Dúvidas: (41) 3360-5237 ou memoria@ufpr.br  

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

                                            
* Coleção Memória UFPR / Biblioteca Central 

Rua General Carneiro, nº 370 – Centro – Curitiba/PR. Telefone: (41) 3360‐5237. 

Horário de Funcionamento: segunda a sexta das 7h às 19h. E‐mail: memoria@ufpr.br 


