
Nome: informe seu prenome juntamente com os primeiros sobrenomes (Ex: 
Jose Abreu de; Maria Fernanda Souza e.). 

Sobrenome: informe seu último sobrenome, caso haja nome com indicação de 
parentesco este deve ser incluído (Ex: Castro; Andrade Neto). 

Título do trabalho: informe o título completo do trabalho. Se houver subtítulo 
após o titulo coloque : (dois pontos) em seguida o subtítulo.  

Trabalho: indique o tipo do trabalho (tcc, tese, etc.). 

Programa/curso: selecione seu curso ou programa, tomando cuidado quanto 
ao campus do mesmo. Ao encontrá-lo, clique no ícone de seleção. 

Unidade Acadêmica: selecione a unidade acadêmica a qual está vinculado. 

Regional: selecione a regional à qual sua unidade acadêmica está vinculada. 

Nome do orientador: Informe o prenome juntamente com os primeiros 
sobrenomes do orientador, inclua as preposições caso houver. Não é 
necessário colocar Prof., mas caso queira inserir a titulação a mesma deverá 
ser feita antes do prenome (Ex: Dr. Paulo de.). 

Sobrenome do orientador: informe o último sobrenome do orientador, caso 
haja nome com indicação de parentesco este deve ser incluído (Ex: Castro; 
Andrade Neto). 

Orientadora: Caso seja uma orientadora marque esta caixa. 

Nome do coorientador: Informe o prenome juntamente com os primeiros 
sobrenomes do coorientador, inclua as preposições caso houver. Não é 
necessário colocar Prof., mas caso queira inserir a titulação a mesma deverá 
ser feita antes do prenome (Ex: Dr. Paulo de.) 

Sobrenome do coorientador: informe o último sobrenome do coorientador, 
caso haja nome com indicação de parentesco este deve ser incluído (Ex: 
Castro; Andrade Neto). 

Coorientadora: Caso seja uma coorientadora marque esta caixa. 

Ano: Informe o ano utilizando 4 algarismos (Ex: 2014). 

N. em romanos: informe a quantidade de folhas numeradas em romanos (Ex: 
xvii). Caso não tenha numeração em romanos deixar este campo em branco, 
não preencher com 0 (zero). 

N. em arábico: informe a quantidade de folhas numeradas em arábicos (Ex: 
157) 



Notas: Marque os itens contidos em seu trabalho (podem-se marcar vários 
itens). 

Ilustrações: se o trabalho contiver ilustrações clique em sim, caso não 
contenha clique em não. 

Bibliografia: se o trabalho contiver bibliografia / referências clique em sim, 
caso não contenha clique em não. 

Anexo: se o trabalho contiver anexo clique em sim, caso não contenha clique 
em não. 

Apêndice: se o trabalho contiver apêndice clique em sim, caso não contenha 
clique em não. 

Palavras-chave (mín. 1): Deve-se inserir no mínimo 1 e no máximo 5 palavras-
chave de seu trabalho. A primeira letra da palavra deve vir em caixa alta e as 
demais em caixa baixa, exceto nomes próprios (Ex. Engenharia mecânica, 
Bacia do rio São Francisco). 


