
 

 

PROCEDIMENTOS PARA DEPÓSITO DA DISSERTAÇÃO E DO PRODUTO 

TÉCNICO TECNOLÓGICO (PTT) NA BIBLIOTECA CENTRAL 

 

 
O depósito deverá ser realizado na biblioteca da unidade Lagoa Seca. Para isso serão necessários: 

 

• 02 (duas) cópias impressas da Dissertação, com capas duras na cor preta e letras douradas. 

• 04 (quatro) cd’s personalizados, sendo 02 (dois) cd’s com a Dissertação e 02 (dois) cd’s com o 

PTT. 

• Assinar termo de autorização para publicação de teses e dissertações eletrônicas para    

repositório digital da IES. 

• A ata da defesa da Dissertação, com aprovação, assinada pela banca examinadora. 

• As fichas de validação do PTT, com validação favorável, assinada pela banca examinadora. 

ATENÇÃO: 

 

• Nas cópias da dissertação, com capas duras, o PTT deverá ser alocado nos apêndices. 

• Nos cd’s, personalizados, o PTT deverá ser gravado separadamente da dissertação. 

• As capas duras deverão possuir lombadas no formato ABNT. 

 

SOBRENOME, Iniciais do nome – TÍTULO COMPLETO OU ABREVIADO (...) – ANO 

 

Ex:    MAGALHÃES, C. C. A  - INFECÇÃO URINÁRIA EM GESTANTES (...) - 2021  

 

• As capas duras deverão ser formatadas no modelo ABNT, com fontes Arial ou Times New 

Roman. 

• As capas duras não poderão ter símbolos. 

• Os cd’s deverão seguir o mesmo padrão das capas duras, no quesito cor e tipo de fonte. 

• Nos cd’s deverão estar gravados um único arquivo referente ao trabalho, em formato PDF. 

• Os cd’s deverão ser entregues personalizados em capas plásticas transparentes finas de DVD 

(observar modelo solicitado na biblioteca). 

• O modelo das capas duras e cd’s deverão seguir, impreterivelmente, o padrão apresentado na 

biblioteca. 

• Todos os trabalhos depositados serão inseridos no repositório institucional. 

 

Para maiores informações procurar as bibliotecas da instituição.  Tel: (88) 2101-1063/ 2101-1092. 

 

OBS: A Dissertação e o Trabalho Técnico Tecnológico só serão recebidos se estiverem de acordo com 

os padrões acima exigidos. 

 

 

 

Anízia Nogueira 

Coordenadora de Bibliotecas 

 

 

 
 

https://www.ufpe.br/documents/39058/3034479/Termo+de+dep%C3%B3sito+-+BDTD+UFPE/8289bcdf-59fa-476f-80cf-0a628f72dd07

