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Governo do Estado do Ceará 
Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior 

Universidade Estadual do Ceará – UECE 
Secretaria dos Órgãos de Deliberação Coletiva – SODC 

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 3476/2012 - CEPE, de 03 de setembro de 2012. 
 

 
ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA RECEBIMENTO EM MEIO 
DIGITAL DOS TRABALHOS ACADÊMICOS (TRABALHOS DE 
CONCLUSÃO DE CURSO, MONOGRAFIAS, DISSERTAÇÕES E 
TESES) DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO CEARÁ. 

 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE, no uso de suas 
atribuições legais, estatutárias e regimentais, 
 

CONSIDERANDO que, o Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual do Ceará 
recebe por semestre, grande número de produções acadêmicas de graduação e de 
pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado e doutorado); 
 

CONSIDERANDO que, o aumento nos últimos anos de cursos de graduação e, 
principalmente de pós-graduação na UECE foi significativo, gerando um volume ainda 
maior da nossa produção acadêmica; 
 

CONSIDERANDO que, o limite de espaço físico da Biblioteca Central Prof. Antônio 
Martins Filho e das unidades do Sistema de Bibliotecas da UECE, impossibilita o 
depósito das produções acadêmicas em forma impressa, geradas por nossos 
discentes e docentes. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Estabelecer o recebimento dos trabalhos acadêmicos em meio digital de 
forma a otimizar a pesquisa e recuperação da informação em tempo real, após 
análise e certificação pelo setor competente da Biblioteca. 
 
Art. 2º - As diretrizes para recebimento dos trabalhos acadêmicos seguirão as 
seguintes instruções: 

a) Normalizar o trabalho acadêmico de acordo com as orientações estabelecidas 
no manual “Trabalho científico: organização, redação e apresentação” da 
Universidade Estadual do Ceará, baseado nas Normas Brasileiras (NBRs) 
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 
b) Digitalizar a folha de avaliação/aprovação assinada pela banca examinadora 

em consonância com o exemplo do Manual (ANEXOS A, B, C, D e E); 
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c) Entregar na biblioteca em suporte digital, um CD ou DVD, acondicionado em 
caixa slin (Especificações: Altura – 19 cm, Comprimento – 13,5 cm, Largura – 
7,0 mm), contendo o arquivo do trabalho original no formato PDF e que esteja 
em conformidade com as regras apresentadas no Manual de Normalização da 
UECE; 

 
d) Preencher e assinar os Termos de Autorização para Publicação Eletrônica de 

seu trabalho acadêmico para ser inserido no sistema de Bibliotecas da UECE 
(ANEXO D e E). O termo deverá apresentar, também, a assinatura do(a) 
orientador(a).   

 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, Fortaleza, 03 de setembro 
de 2012. 
 
 
 

Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio 
Reitor 
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Governo do Estado do Ceará 
Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior 

Universidade Estadual do Ceará – UECE 
Secretaria dos Órgãos de Deliberação Coletiva – SODC 

 
 

ANEXO A – FOLHA DE AVALIAÇÃO PARA MONOGRAFIAS  
(GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO) 

 
 

NOME DO(A) ALUNO(A) 

 

 

TÍTULO: 

subtítulo (se houver) 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Graduação ou Especialização em .....  
do Centro de ....... da Universidade 
Estadual do Ceará, como requisito 
parcial para obtenção do Título de 
Especialista ou Título de Bacharel ou 
Licenciado em ........ 

 

 

Aprovada em: ____/____/______.         

                                                                              

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. xxxxxx (Orientador) 

Instituição que pertence por extenso – SIGLA 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr.  

Instituição que pertence por extenso – SIGLA 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr.  

Instituição que pertence por extenso – SIGLA 

 

 

Arial 12 ou 
Times News 

Roman 12, em 

todo o conteúdo 

do texto 
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ANEXO B – FOLHA DE AVALIAÇÃO PARA DISSERTAÇÃO  
(MESTRADO ACADÊMICO OU PROFISSIONAL) 

    

NOME DO(A) ALUNO(A) 

 

 

TÍTULO: 

subtítulo (se houver) 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Profissional em ..... do Centro 
de ....... da Universidade Estadual do 
Ceará, como requisito parcial para 
obtenção do Título de Mestre em ........ 
Área de Concentração: xxxxxxxx. 

 

 

Aprovada em: ____/____/______.         

                                                                              

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. ou Prof.ª Dr.ª xxxxxx (Orientador) ou (Orientadora) 

Instituição que pertence por extenso – SIGLA 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. ou Prof.ª Dr.ª xxxxxxxxxxxxxxx 

Instituição que pertence por extenso – SIGLA 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. ou Prof.ª Dr.ª xxxxxxxxxxxxxxx 

Instituição que pertence por extenso – SIGLA 

 

 

Arial 12 ou 
Times News 

Roman 12, em 

todo o conteúdo 

do texto 
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ANEXO C – FOLHA DE AVALIAÇÃO PARA TESE  
(DOUTORADO) 

 
NOME DO(A) ALUNO(A) 

 

TÍTULO: 

subtítulo (se houver) 

 

Tese apresentada ao Curso de Doutorado 
em ....... ou Programa de Pós-Graduação 
em ..... do Centro de ....... da Universidade 
Estadual do Ceará, como requisito parcial 
para a obtenção do Título de Doutor em 
....... Área de Concentração: xxxxxxxx. 

Aprovada em: ____/____/______.         

                                                                              

BANCA EXAMINADORA 

 
________________________________________________ 

Prof. Dr. ou Prof.ª Dr.ª xxxxxx (Orientador) ou (Orientadora) 

Instituição que pertence por extenso – SIGLA 

 
________________________________________________ 

Prof. Dr. ou Prof.ª Dr.ª xxxxxxxxxxxxxxx 

Instituição que pertence por extenso – SIGLA 

 
________________________________________________ 

Prof. Dr. ou Prof.ª Dr.ª xxxxxxxxxxxxxxx 

Instituição que pertence por extenso – SIGLA 

 
________________________________________________ 

Prof. Dr. ou Prof.ª Dr.ª xxxxxxxxxxxxxxx 

Instituição que pertence por extenso – SIGLA 

 
________________________________________________ 

Prof. Dr. ou Prof.ª Dr.ª xxxxxxxxxxxxxxx 

Instituição que pertence por extenso – SIGLA 

 
 
 
 
 
 
 

Arial 12 ou 
Times News 

Roman 12, em 

todo o conteúdo 

do texto 
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     ANEXO D – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TESES E 

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS 
 
Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação abaixo identificada, autorizo à Universidade 
Estadual do Ceará – UECE, a disponibilizar por tempo indeterminado ao alcance do público, através 
do site http://bdtd.ibict.br/bdtd/, bem como da rede mundial de computadores – Internet, sem 
pagamento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra abaixo 
citada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de 
divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data, atendendo à Portaria Nº 13 de 
15/02/2006 da CAPES. 
 
1. Identificação do Material Bibliográfico:  (     ) Tese  (     ) Dissertação 
 
2. Identificação da Tese ou Dissertação: 
 
Autor: _____________________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _____________________________Estado Civil: ______________________________ 

Endereço Completo__________________________________________________________________ 

CEP: ________________Cidade: __________________________Estado: ______________________ 

RG: ________________________________CPF: __________________________________________ 

Fone:(     )___________________Celular:(     )________________E-mail:_______________________ 

Título: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Orientador: ____________________________Co-Orientador: ________________________________ 

Membros da Banca: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Data da Defesa: ___/___/___ Curso: ____________________________________________________ 

Área do Conhecimento: _______________________________________________________________ 

Palavras Chave: ____________________________________________________________________ 

 
3. Agência de Fomento: _____________________________________________________________ 
 
4. Informações de Aceso ao Documento: 
Liberação para publicação:     (     ) Total  (     ) Parcial 
Em caso de publicação parcial, especifique o(s) arquivo(s) e/ou capítulo(s) restrito(s): 
__________________________________________________________________________________ 
 
Fortaleza, _______de _________________de _______ 
 
Assinatura do Autor: _______________________________________ 

Ciente do Orientador: ______________________________________ E-mail:____________________ 
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ANEXO E – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA 
 

Termo de Autorização para Publicação Eletrônica (formato digital) dos  
Trabalhos de Conclusão dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação lato e stricto sensu 

da Universidade Estadual do Ceará no Sistema da Biblioteca Central e Setoriais 
 

Eu,_____________________________________________________________________, titular dos direitos autorais da 
publicação abaixo citada, com base no disposto na Lei nº 9610/98, mediante o presente documento, autorizo a Biblioteca 
_______________________________________________ a disponibilizar por tempo indeterminado ao alcance do público, 
de forma gratuita, sem ressarcimento dos direitos autorais, o documento, em meio digital no site http://www.uece.br/biblioteca 
do sistema desta biblioteca, bem como na rede mundial de computadores, para fins de leitura, impressão e/ou download pela 
Internet, com o intuito de divulgação da produção científica da UECE, a partir desta data, atendendo a Resolução nº 
____/2011 de ___ de ______________ de 2011 da UECE. 

 
1. Identificação do trabalho: 
[    ] Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  
[    ] Monografia  
[    ] Monografia – Artigo Científico 
[    ] Monografia – Projeto de pesquisa  
[    ] Monografia – Relatório de pesquisa  
[    ] Dissertação (Mestrado Profissional) 
[    ] Outros: 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Identificação do trabalho/ autor 
Autor:::__________________________________________________________________________ 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
CEP: ___________________ Cidade: ____________________ Estado: ______________________ 
Matrícula:_________________ Telefone::__________________ Celular: _____________________ 
E-Mail(s)::_______________________________________________________________________ 
Título::__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Orientador::______________________________________________________________________ 
Co-orientador::____________________________________________________________________ 
Membros da banca:________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Data de defesa: ____/____/______ 
Programa/Curso: _________________________________________________________________ 
Área do conhecimento: _____________________________________________________________ 
Palavras-chave: __________________________________________________________________ 
Havendo concordância com a publicação digital, torna-se imprescindível o envio do trabalho em 
mídia digital (CD ou DVD) em formato PDF, acondicionada em Caixa para DVD slin – 
Especificações: Altura – 19 cm, Comprimento – 13,5 cm, Largura – 7,0 mm. 
 
3. Informações de Aceso ao Documento: 
Liberação para publicação: (     ) Total (     ) Parcial 
Em caso de publicação parcial, especifique o(s) arquivo(s) e/ou capítulo(s) restrito(s): 
________________________________________________________________________________ 
 
Assinatura do(a) Autor(a): __________________________________________________________ 
Ciente do(a) orientador(a): __________________________________________________________ 
______________________ , _____ de _______________________________ de_______________ 
(Local e data) 


