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DESCRIÇÃO DAS VERIFICAÇÕES

SIM

DA AUTORIZAÇÃO
1
A autorização acompanha o CD.
2
Está marcado o tipo de material (tese, dissertação, monografia, artigo).
3
Está marcado o tipo de liberação (imediata, 1 ano, 2 anos).
4
Constam nome completo, CPF e RG do autor.
5
Consta o nome do Programa(TD) ou Curso(Especialização.
6
Consta o local do Programa/Curso.
7
Consta Título do trabalho.
8
Consta e-mail do autor.
9
Consta nome completo e CPF do orientador.
10
Constam nomes completos e CPFs dos membros da banca.
11
Consta a data da autorização.
12
Consta a assinatura do autor.
DO CD
1
Apresenta o arquivo em PDF.
2
É possível visualizar o trabalho.
É possível salvar o arquivo no computador.
3
Apresenta capa (cabeçalho, título, nome, local e ano).
4
As informações conferem com as da Autorização.
5
Apresenta folha de rosto (autor, título, nota, orientador, local, ano).
6
As informações conferem com as da Autorização e capa.
7
Apresenta folha de aprovação (autor, título, nota, data de aprovação,
orientador, membros da banca, local e ano).
8
As informações conferem com as da Autorização, capa e folha de rosto.
9
A localidade citada no trabalho é a mesma da capa, folha de rosto, folha
de aprovação e autorização.
10
Apresenta grafia correta das palavras das páginas verificadas.
11
A nota da folha de rosto é a mesma da folha de aprovação.
O arquivo permite copiar o título do trabalho, resumo e abstract (se tiver)
em um Bloco de notas ou Word tal como está escrito no original.
O trabalho contido neste CD não foi recebido pela Biblioteca Central por não atender
aos itens ..., ..., ... do checklist de normalização da produção discente da UFSM.
Solicitamos a correção dos itens e a entrega do trabalho para a confirmação do
recebimento.
Santa Maria, RS, ... de ... de 2017
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Secretaria da Biblioteca Central

IMPORTANTE:
Os dados descritos na autorização devem ser os mesmos do
trabalho: tipo de trabalho (tese, dissertação, monografia ou artigo), nome
completo do autor, nome correto do curso e título do trabalho, nomes do
orientador, coorientador (se tiver) e membros da banca com os CPFs e o email do autor.
_________________________________________________________________
•

Há trabalhos que no arquivo não citam o tipo “Monografia”, o qual está na
autorização, e sim o termo “Trabalho de Conclusão”. Neste caso está
correto. O que não pode acontecer é no formulário de autorização on-line
estar “monografia” e no arquivo estar “artigo”, ou vice e versa.
_________________________________________________________________
•

•

Modelo de cabeçalho para capa. Há trabalhos que apresentam cabeçalho
também na folha de rosto, folha de aprovação e resumo, neste caso o
cabeçalho deve ser igual ao da capa. Exemplos:
Cabeçalho para curso de especialização
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ...
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ...
Cabeçalho para curso de especialização a distância
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
CENTRO DE ...
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ...
Cabeçalho para Residência

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ...
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RESIDÊNCIA ...
_________________________________________________________________
•

A localidade citada no trabalho deve ser a mesma no final das folhas prétextuais (capa, folha de rosto e folha de aprovação) e na autorização.
Ex.: Picada Café, RS
2017

_________________________________________________________________
• Nota(texto) da folha de rosto e folha de aprovação por tipo de trabalho:
Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em ..., da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para obtenção
do título de Doutor em... .
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em ..., da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM,RS), como requisito parcial
para obtenção do título de Mestre em ... .
Monografia/Artigo/Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de
Especialização em ..., da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS),
como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em ... .
Para curso a distância:
Monografia/Artigo/ Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de
Especialização em ... (EaD), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM,
RS), como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em ... .
Para a Residência
Monografia/Artigo/ Trabalho de Conclusão apresentado ao Programa de
Pós-Graduação em Residência ..., da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM, RS), como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista
em ... .
_________________________________________________________________

