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ENTREGA FINAL DA DISSERTAÇÃO 

(APÓS A DEFESA) 

 

IMPORTANTE:  

1. ESSE INFORMATIVO NÃO SUBSTITUI A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

10/2020, DE 17 DE AGOSTO DE 20201 - LEIA A INSTRUÇÃO ANTES DE 

ENVIAR SUA DISSERTAÇÃO; 

2. Antes de entregar a dissertação ao orientador, envie o pdf da dissertação já 

finalizado, para o e-mail da Biblioteca: debib-ld@utfpr.edu.br (alunos Londrina) 

ou debib-fb@utfpr.edu.br (alunos Francisco Beltrão), solicitando a elaboração 

da ficha catalográfica; 

3. Após receber a ficha catalográfica, incluir o Termo de Licenciamento, que se 

encontra no Apêndice A deste informativo, no verso da Folha de Rosto, logo 

acima da Ficha Catalográfica na dissertação; 

4. A Folha de Aprovação da dissertação deve ser emitida pelo Sistema Acadêmico 

– solicitar ao orientador - e não deve conter assinaturas ou rubricas. 

 

DISCENTE: 

ENTREGAR AO ORIENTADOR: 

Dissertação finalizada: 

1. Em arquivo PDF/A2 constando: ficha catalográfica, licenciamento e folha de 

Aprovação; 

2. O título do arquivo deve ser salvo com 4 palavras significativas do seu título (em 

letras minúsculas, sem espaços, acentos, cedilha, pontos ou caracteres especiais) 

- Exemplo: sistemaseletricospotencia.pdf - 

 

Produto Educacional Finalizado: 

1. Quando arquivo textual em PDF/A constando: licenciamento e folha de 

Aprovação; 

 
1 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10/2020, DE 17 DE AGOSTO DE 2020 – Estabelece normas e 

procedimentos operacionais para o depósito de versões finais de Trabalhos de Pesquisa produzidas nos cursos de Pós-

Graduação Stricto Sensu da UTFPR nas Bibliotecas para a disponibilização no Repositório Institucional da UTFPR 

(RIUT). (Acesse o Documento) 
2 Instrução Normativa Conjunta  01/2018 PROPPG-PROGRAD de 19/10/2018, que institui a obrigatoriedade apenas 

das versões digitais de TCCs, TCCs Lato Sensu, Dissertações e Teses, nas etapas de qualificação, defesa e entrega de 

versão final à Biblioteca. 

mailto:debib-ld@utfpr.edu.br
mailto:debib-fb@utfpr.edu.br
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1840028&id_orgao_publicacao=0
http://portal.utfpr.edu.br/documentos/pesquisa-e-pos-graduacao/proppg/instrucoes-normativas-conjuntas/in-conjunta-proppg-prograd-01-2018.pdf/view
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2. Se utilizar outra tipologia, quando houver, devem utilizar os formatos a seguir: 

TIPOLOGIA FORMATO 

Apresentação em slides ‘.odp’, ‘.odf’ 

Áudio ‘.mp3’, ‘.wav’, ‘.wma’ 

Desenho vetorial ‘.odg’, ‘.svg’ 

Documento de texto ‘.epub’, ‘.odt’, ‘.pdf/a’, ‘.tex’, 

Equações e fórmulas matemáticas ‘.odf’, ‘.tex’ 

Foto e imagem ‘.bmp’, ‘.jpeg’, ‘.png’, ‘.tiff’ 

Linguagem ‘.html’, ‘.xml’ 

Planilhas eletrônicas ‘.csv’, ‘.odf’, ‘.ods’  

Programa de computador, aplicativo 

para dispositivo móvel 
‘.tar’, ‘.xz’, ‘.zip’ 

Simulador de ambiente de rede ‘.gns3’ 

Texto puro ‘.txt’ 

Vídeos ‘.mkv’, ‘mov’, ‘.mp4’, ‘.webm’ 

CONSULTAR A INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA MAIS DETALHES. 

 

3. Incluir licenciamento (Apêndice B); 

4. O título do arquivo deve ser idêntico à da dissertação seguida de underline e a 

expressão ‘produto’ - Exemplo: sistemaseletricospotencia_produto.pdf - 

 

ORIENTADOR: 

1. Emitir a Folha de Aprovação no sistema acadêmico – Aba Marcação/Resultado 

da Defesa/Qualificação – enviar para o discente incluir na dissertação;  

2. Enviar via Sistema Acadêmico – Aba Orientador - a dissertação, produto 

educacional e se houver outros documentos referente a dissertação. 

 

IMPORTANTE:  

1. A partir do dia 17 outubro de 2020 não será necessário preencher os apêndices 

(Declaração de Autoria e Termo de Autorização para publicação) e nem envia-los 

via Sistema Eletrônico de Informação – SEI. Apenas enviar a dissertação (com 

a Licença Creative Commons) pelo Sistema Corporativo; 

2. Se houver alguma restrição para publicação da dissertação e/ou produto 

educacional como: informações de empresa (quando a empresa solicitar 

restrição) e para patentes:  

a. Incluir cópia digital no sistema acadêmico do Termo de Autorização 

para Divulgação de Informações de Empresas (consta modelo na 

Instrução Normativa). 

3. Quando houver o uso de imagens de pessoas, voz de pessoas, ou dados digitais, 

todos os envolvidos devem preencher e assinar o Termo de Autorização de Uso 
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de Imagem, Voz e Dados Digitais e Respectiva Cessão de Direitos (consta 

modelo na Instrução Normativa) e incluir cópia digital no sistema acadêmico. 

 

CONFERÊNCIA de itens principais: 

1) Verificar na Dissertação a existência dos elementos obrigatórios: 

✓ Capa completa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Programa de 

Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos, nome do discente, título, cidade e 

ano; 

✓ Folha de rosto completa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos, nome do discente, 

título, nome do orientador e coorientador (se houver), cidade e ano; 

✓ Ficha catalográfica e termo de Licenciamento (anexo);  

✓ Folha de aprovação, com o nome do autor, os nomes dos membros da banca, 

data da defesa, resultado (emitida pelo sistema acadêmico); 

✓ Resumo; 

✓ Abstracts; 

✓ Sumário; 

✓ Corpo do trabalho (Introdução, desenvolvimento, considerações finais); 

✓ Referências. 

 

2) Verificar no Produto Educacional (versão PDF/A) a existência de: 

✓ Capa completa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Programa de 

Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos, nome do discente, título, cidade e 

ano; 

✓ Folha de rosto completa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos, nome do discente, 

título, nome do orientador e coorientador (se houver), cidade e ano; 

✓ Termo de Licenciamento (apêndice B) e Folha de Aprovação;  

✓ Se o produto for em outro formato – incluir somente o Licenciamento. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE LICENCIAMENTO 

 

Esta Dissertação está licenciada sob uma Licença Creative Commons atribuição uso não-

comercial/compartilhamento sob a mesma licença 4.0 Brasil. Para ver uma cópia desta licença, visite 

o endereço http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ou envie uma carta para Creative 

Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, Califórnia 94105, USA. 

 

 

 

4.0 Internacional 

 

APÊNDICE B 

TERMO DE LICENCIAMENTO 

 

Este Produto Educacional está licenciada sob uma Licença Creative Commons atribuição uso não-

comercial/compartilhamento sob a mesma licença 4.0 Brasil. Para ver uma cópia desta licença, visite 

o endereço http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ou envie uma carta para Creative 

Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, Califórnia 94105, USA. 

 

 

 

4.0 Internacional 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt

