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Se tiver sugestões para nossos tutoriais, checklist ou modelos, envie-as para 
biblioteca.ippri@unesp.br, para que possamos aprimorá-los. Agradecemos a colaboração! 

Consulte sempre as versões atuais dos tutoriais, checklist e modelos em nossas páginas.

Avalie esse checklist

mailto:biblioteca.ippri@unesp.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_GU60NcFYYUON2zYrxaq46woOuhESdse8-1EmHjQUdcqt-A/viewform


• Informações para alunos com orientador vinculado à PUC ou à Unicamp

• Ficha catalográfica, título, resumos e palavras-chave

• Cores, números, margens e paginação

• Sumário, folha de aprovação, listas, agradecimentos, alinhamentos e título

• Títulos

• Ilustrações, tabelas e citações

• Referências

• Concluindo o texto

Sumário



Alunos PPGRI com orientador PUC: 

• Utilizar apenas modelo frente e verso para a dissertação ou tese, e mantenha uma versão única 

desse arquivo até o final (para o texto de qualificação utilize o modelo de qualificação, criando um 

arquivo à parte desse arquivo da dissertação ou tese);

• Fazer as adaptações necessárias ao modelo da nossa biblioteca conforme as indicações da PUC para 

dissertações e teses: link > aba “Procedimentos para o Depósito dos volumes de Dissertação/Tese e 

Defesa Pública” > arquivo “Orientações para formatação da dissertação/tese”;

• Não faça mais de uma versão do arquivo: configure uma versão única, com as indicações acima, 

para todos os usos que forem necessários;

• Quando agendar sua qualificação ou defesa pela PUC/SP, informe à Secretaria do PPGRI.

Alunos PPGRI com orientador Unicamp: 

• Utilizar apenas modelo anverso para a dissertação ou tese, e mantenha uma versão única desse 

arquivo até o final (para o texto de qualificação utilize o modelo de qualificação, criando um 

arquivo à parte desse arquivo da dissertação ou tese);

• Fazer as adaptações necessárias ao modelo da nossa biblioteca conforme as indicações da 

Unicamp para dissertações e teses – link > arquivo “Normas para elaboração de teses e 

dissertações ”;

• Quando agendar sua qualificação ou defesa pela Unicamp, informe à Secretaria do PPGRI.

Informações para alunos com orientador vinculado à PUC 
ou à Unicamp

https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/secretaria-academica
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/biblioteca/normalizacao


- Alunos TerritoriAL e alunos PPGRI com orientador que não seja vinculado à 

Unicamp: solicitar a ficha catalográfica quando estiver concluindo o texto que será 

encaminhado aos membros da banca de defesa, pelo menos 3 dias úteis antes de 

enviar/entregar/depositar*, para haver tempo de confeccionar e enviar a tempo de 

incluir na versão de envio à banca. Para solicitar a ficha, envie e-mail para 

biblioteca.ippri@unesp.br, anexando a dissertação/tese completa em formato pdf. 

*Para alunos com orientador vinculado à PUC-SP, caso se exija depósito anterior à 

defesa, solicite a ficha com antecedência, para que a ficha seja incluída sem falta 

nessa versão.

- Alunos PPGRI com orientador Unicamp: solicitar a ficha catalográfica conforme 

instruções informadas pela Unicamp (também disponíveis na página a seguir: link).

Reveja se as informações da ficha catalográfica continuam certas/atualizadas para a versão 

final (título, paginação, assuntos etc.) – se necessário solicite a atualização, informando por 

e-mail as mudanças, e aguarde o reenvio da ficha antes de imprimir e/ou enviar para a 

banca, iniciar o autoarquivamento e/ou fazer o depósito na Secretaria.

Ficha catalográfica

mailto:biblioteca.ippri@unesp.br
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/biblioteca/ficha


CORES
• Conferir se algum texto de instrução do modelo ainda ficou pendente, em vermelho ou azul: corrija/exclua/complemente o 

que for necessário;

• Checar se todo o texto está em cor preta (apenas ilustrações podem ser coloridas) e com apenas um tipo de fonte (caso 

tenha colado texto da internet pode ter ficado algum trecho com outro tipo) – na dúvida, selecione todo o texto e escolha 

tipo de fonte Arial ou Times New Roman (sem mexer no tamanho de fonte);

• Links de internet não podem ficar em azul e sublinhados: remova o sublinhado e formate-o em preto.

NÚMEROS
• O texto todo deve possuir apenas números arábicos: não use números romanos, nem mesmo no meio do texto ou para 

indicar paginação nas páginas pré-textuais.

MARGENS
• Veja se na régua a margem do texto está ficando entre 0 e 16 (se não estiver, ajustar as margens para padrão 3 cm 

esquerda e superior e 2 cm para direita e inferior – se usar frente e verso, os 3 cm serão para superior e interna, e os 2cm 

para inferior e externa).

PAGINAÇÃO
• A paginação deve ficar exposta à direita na parte superior (cabeçalho) somente a partir da página inicial da introdução – 

calcule o número descontando duas páginas em relação ao número dessa página no arquivo, pois não contamos folha de 

capa e página da ficha catalográfica (ex: se for a 15ª do arquivo, por exemplo, na indicação no cabeçalho será 13, 

portanto).

Cores, números, margens e paginação
Rever se possível o texto com a versão mais atualizada dos modelos para dissertações ou teses (PPGRI / TerritoriAL), 

e dos tutoriais de normalização, para uma revisão completa. Surgindo dúvidas, consulte a biblioteca.

https://www.santiagodantas-ppgri.org/normalizacao-modelos
https://www.ippri.unesp.br/#!/bibliotca/normalizacao/


SUMÁRIO
● No sumário e listas inclua pontos finais após os títulos se precisar completar o espaço entre o final do título e a 

paginação (espaço entre o fim dos títulos e a paginação), e confira se as páginas indicadas para cada conteúdo 
do sumário e das listas de ilustrações e de tabelas estão atualizadas/corretas com a localização de seus itens no 
meio do texto.

FOLHA DE APROVAÇÃO
● Nas dissertações do TerritoriAL a folha de aprovação deve ser subtituída pela ata de defesa, na versão final 

(após a defesa).

LISTAS
● No sumário e listas inclua pontos finais após os títulos se precisar completar o espaço entre o final do título e a 

paginação (espaço entre o fim dos títulos e a paginação), e confira se as páginas indicadas para cada conteúdo 
do sumário e das listas de ilustrações e de tabelas estão atualizadas/corretas com a localização de seus itens no 
meio do texto;

● Para as listas o ideal é usar colunas, como está no modelo, para que fiquem formatadas corretamente: cada 
informação em uma coluna; e cada lista deve estar numa página diferente, então insira quebra de página entre 
elas para evitar que se misturem.

AGRADECIMENTOS
● Caso tenha recebido bolsa, por favor confira no modelo vigente como indicar esse agradecimento.

ALINHAMENTOS VERTICAIS: 
➢ dos números em relação ao texto nas notas de rodapé (numeração fica destacada do texto – instruções e 

exemplo no tutorial de instruções gerais de normalização);
➢ nas listas, se tiver usado (devem ter a segunda coluna ajustada com base na extensão da numeração mais 

extensa da primeira coluna; 
➢ no sumário (alinhando o texto do título a partir da numeração mais fragmentada/subdividida);
➢ de segunda linha nos títulos que possuem mais de uma linha (sumário, listas e títulos de seções/capítulos e 

subseções/subcapítulos dentro do texto).

Sumário, folha de aprovação, listas, agradecimentos, 
alinhamentos e título



• Para definir e formatar resumo, palavras-chave e título da dissertação ou tese, reveja as dicas para criar títulos no 

tutorial Estrutura e formatação do texto (acesse aqui nossos tutoriais);

• Caso o título da dissertação/tese seja alterado no momento da defesa, deve ser registrada a alteração na ata de defesa. 

O título na versão final tem que ser igual ao registrado na ata de defesa.

TÍTULOS DE PARTES/SEÇÕES

• Dedicatória e epígrafe não têm títulos (remova-os se tiver incluído);

• Checar se não colocou pontos finais nos títulos (remova-os se tiver incluído): 

✔ da dissertação/tese; 
✔ dos títulos numerados e não numerados das seções/partes do texto; 
✔ das ilustrações e tabelas.

• A parte textual compreende todo o texto após o sumário e antes das referências, ou seja, da introdução até a 

conclusão/considerações finais, e seus títulos devem ser todos numerados (inclusive a Introdução, que será o de número 

1); 

• Cheque se a formatação dos títulos presentes no sumário está idêntica às dos mesmos títulos dentro do texto, e se 

ambos estão destacados como devem estar tanto no sumário como no meio do texto, formatados de forma idêntica 

(conferir slides 25 e 26 no tutorial Estrutura e formatação do texto);

• Títulos com número inteiro e títulos sem numeração iniciam sempre em nova página (e sempre à direita quando em 

frente verso), na primeira linha da página e sem recuos, com uma linha em branco embaixo deles; títulos de divisões 

devem ter sempre uma linha em branco acima e outra abaixo deles, sem recuos, na sequência do texto que os 

antecedem (sem precisar iniciar em nova página); 

• os títulos numerados ficam alinhados à esquerda e os sem numeração ficam centralizados;

• Quando fizer divisões de seções com números, o ponto final fica apenas entre números, pois indicam divisão (1.1), e 

nunca após eles; se fizer alguma divisão no texto que não seja numérica, é preciso indicar com alíneas (veja tutorial 

Estrutura e formatação do texto) – não é possível deixar o título de uma divisão sem numeração ou sem alíneas.

Resumo, palavras-chave e títulos

https://www.ippri.unesp.br/#!/pos-graduacao/biblioteca/tutoriais-da-biblioteca/


ILUSTRAÇÕES E TABELAS

● Reveja se títulos de ilustrações e tabelas estão com travessão após a numeração (ex: Figura 1 – Título) e sem pontos finais, tanto 

nas listas (caso tenha usado) como no meio do texto (sugerimos centralizar título, a ilustração ou tabela e sua fonte, além de 

negritar o título, para melhor destaque em relação aos parágrafos);

● Avalie se estão legíveis e dentro das margens do texto - se necessário ajuste pelos cantos puxando em diagonal se for 

imagem/foto/figura;

● Títulos devem ficar em cor preta e acima da ilustração/tabela, sem ponto final, com tamanho 12 de fonte e espaçamento 1,5 

entrelinhas [NBR 14724];

● Legendas e fontes devem ficar em cor preta e abaixo da ilustração/tabela, com espaçamento simples (1,0) e fonte menor (10 para 

Arial ou 11 para Times) [NBR 14724];

● As ilustrações/tabelas, assim como seus títulos, legendas e fontes, não devem ultrapassar as margens do texto, e devem estar o 

mais próximo possível dos trechos a que se referem [NBR 14724].

CITAÇÕES

• Confira se tudo que foi citado possui indicação de fonte, e se está referenciado em Referências;

• Citação direta maior de 3 linhas fica isolada, assim como epígrafes, então formate-as como uma citação maior de 3 linhas: com 

recuo de 4 cm, fonte menor, espaçamento simples e fonte indicada ao final entre parênteses, e sem aspas duplas ao início e ao 

final;

• Se no texto que for citar de forma direta já houver palavras entre aspas duplas, elas devem ser expostas na citação com aspas 

simples (exemplo: 'xxx'), e se não mencionar trechos do texto original ao início, meio ou final da sua citação direta, essas ausências 

devem ser indicadas com [...] (não use parênteses, sempre apenas colchetes); 

• Indicação de página deve ser informada com "p.", seguido de espaço e número; a de intervalos de páginas deve ser indicada 

também com “p.”, seguido de espaço e números com hífen entre eles, sem espaço antes e depois do hífen (p. xx-xy);

• Nas fontes de citações sempre use vírgula entre autor e ano, e também entre ano e página: (AUTORIA, ano, p. xx);

• Autorias diferentes em um mesmo texto em fontes de citações:

✔ dentro de parênteses, separe-as por ponto-e-vírgula, como em: (FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 2012, p. 42); 
✔ fora de parênteses, separe-as com vírgula e "e", como em: Fernandes, Welch e Gonçalves (2012, p. 42).

Ilustrações, tabelas e citações



• Mantenha o título como REFERÊNCIAS (não troque, nem adicione outra palavra), centralizado, em negrito e todo em 

maiúsculas; 

• Devem ficar ordenadas alfabeticamente em lista única, sem divisões por tipo de documento, e alinhadas à esquerda, 

com espaçamento entrelinhas simples (1,0) nelas e nas linhas em branco entre elas, com a fonte sempre em tamanho 

12; 

• Os destaques nos títulos nas referências devem sempre estar para a fonte completa/obra no todo (revista, livro etc.), e 

não para a parte (artigo, capítulo etc.);

• Citações de textos de jornais: não indicar o veículo de comunicação como autor, mas o nome de quem assina o texto 

se constar, ou o título do artigo se não houver menção à autoria;

• Referências de sites:

✔ devem vir completas, então não pode indicar somente os links (checar tutorial Citações e referências - acesse 

aqui nossos tutoriais);

✔ a indicação de acesso online deve ser como a seguir, com essas expressões: 

Disponível em: link sem sublinhado e em preto. Acesso em: dia mês abreviado ano. 

Exemplo: Disponível em: www.unesp.br. Acesso em: 06 fev. 2020.

✔ checar se os links ainda estão ativos/válidos/funcionando: se as páginas deixaram de existir, tente localizar um 

outro endereço onde esteja o mesmo conteúdo e atualize a referência com a nova data de acesso e o link novo 

(caso não encontre, mantenha a referência como está, pois até a data de acesso indicada na referência o link 

estava válido e pode servir de fonte);

• Conferir se as referências estão corretas para o tipo de documento que apresentam: cheque os destaques, as 

informações presentes (se estão de acordo com as necessárias para o tipo de documento), e se as pontuações e 

ordem estão indicadas corretamente. Se puder rever todas, separe-as por tipo (ou diferencie-as com cores 

diferentes de fonte ou fundo, e junte todas da mesma cor), e as reveja juntas consultando o tutorial Citações e 

referências, assim ganhará tempo do que checando cada uma e ao final é só reclassificar alfabeticamente.

Referências

https://www.ippri.unesp.br/#!/pos-graduacao/biblioteca/tutoriais-da-biblioteca/
https://www.ippri.unesp.br/#!/pos-graduacao/biblioteca/tutoriais-da-biblioteca/


GERANDO O PDF E PREPARANDO PARA IMPRESSÃO

• Para ler ou imprimir seu texto a partir de computador que não seja o que usou para criar/editar seu texto, sugerimos 

que salve o arquivo em formato PDF, para que não se desconfigure (formatação e outras configurações), tanto para 

leitura em outro computador como para impressão;

• Se for imprimir e tiver configurado o arquivo para frente e verso, somente para fazer a impressão salve o arquivo 

com outro título e mantenha nessa versão para impressão apenas a parte anterior à introdução (pré-textual): mude a 

margem interna para esquerda (3 cm), e externa para direita (2 cm), mantendo as margens superior de 3 cm e 

inferior de 2 cm, e depois faça a impressão somente no anverso (frente). Se for imprimir a partir de outro 

computador, gere o PDF e confirme se não desconfigurou em algum ponto, para depois encaminhar para a 

impressão. A impressão da parte textual e pós-textual (introdução em diante) faça a partir do arquivo frente e verso 

mesmo;

• Em alguns computadores o arquivo do modelo desconfigura ao gerar o PDF para a versão final: caso “surja” uma 

folha em branco entre sumário e introdução, tente apagar as últimas linhas em branco do sumário no arquivo que 

originou o PDF, e se preciso refaça a quebra de seção. Gere o PDF novamente para checar se conseguiu evitar que 

essa página aparecesse, e peça ajuda à biblioteca se não estiver conseguindo resolver.

AUTOARQUIVAMENTO NO REPOSITÓRIO UNESP

Consulte a página da biblioteca sobre o autoarquivamento antes de iniciá-lo, checando especialmente as “Observações 

importantes”, pois destinam-se a evitar os erros mais comuns nas submissões. 

Como fazer o autoarquivamento no Repositório Unesp

Faltou algum ponto? Se tiver sugestões para esse checklist ou para nossos tutoriais ou modelos, envie-as para 
biblioteca.ippri@unesp.br, para que possamos aprimorá-los. 

Agradecemos a colaboração!

Concluindo o texto

https://www.ippri.unesp.br/#!/pos-graduacao/biblioteca/autoarquivamento/
mailto:biblioteca.ippri@unesp.br

