
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PROPLAN - CENTRO DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

OFÍCIO/SEI Nº 353/2020/CDC

Juiz de Fora, 16 de setembro de 2020.

 
Assunto: Normalização de trabalhos acadêmicos

      
 

                   Prezados Coordenadores de Programas de Pós-graduação,

 

                   Considerando a importância da Normalização dos trabalhos acadêmicos para sua
disponibilização no Repositório Institucional, uma vez que para traz uniformidade às publicações científicas
e auxilia na compreensão e leitura da pesquisa por diversos pesquisadores, além de gerar legitimidade e
indicar um padrão de qualidade das pesquisas da instituição;

                   Considerando que é função dos bibliotecários a normalização de trabalhos da UFJF de acordo
com a Descrição de Cargo do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, e
Considerando a Resolução nº 16/2016 – CSPP que determina que os trabalho acadêmicos devem ser
elaborados conforme o  Manual de Normalização da UFJF;

                   Informamos que as correções de formatação nos trabalhos passaram a ser feitas de forma
sistemática pelo CDC após a implantação da tramitação dos processos de homologação via SEI, tendo sido
alterado o momento em que a Biblioteca tem acesso à dissertação/tese, permitindo uma conferência antes do
processo se encerrar. O fato de não ser exigida mais a impressão do trabalho também permitiu que as
correções fossem feitas, já que não obriga o aluno a fazer novas impressões e encadernações.

                   Esses apontamentos  visam, exclusivamente, uma melhor adequação do  trabalho em questão ao
formato de apresentação de trabalhos acadêmicos adotado pela Universidade Federal de Juiz de Fora,
portanto, não contemplam análise de conteúdo ou incluem algum juízo de valor e nem desmerecem o esforço
e dedicação notadamente empreendido no desenvolvimento das pesquisas. 

                   Porém, entendemos que é necessário reforçar a necessidade de o aluno aplicar a normalização
adequada durante o processo de escrita do trabalho e não após sua conclusão. Para isso, o CDC disponibiliza
vários produtos e serviços.

                   Solicitamos a todos os PPG’s que divulguem os serviços e produtos de Normalização oferecidos
pelo CDC/Biblioteca. Eles estão disponíveis em nosso site:

                   https://www2.ufjf.br/biblioteca/servicos/#normalizacao

                  - Manual de Normalização UFJF – 2020 (compila as normas da ABNT de trabalhos acadêmicos)

                  - Template em Word 2020 (modelo de TCC - para teses e dissertações de acordo com o Manual
da UFJF)

                  - Modelos para elaboração de referências – ABNT

                  - Gerador de referências ABNT: MORE (elaborado pela UFSC)

https://www2.ufjf.br/biblioteca/servicos/#normalizacao


                  - Gerador de referências APA (Ukessays)

                  - Orientações para elaboração de referências Vancouver

                  - Gerador de ficha catalográfica para trabalhos acadêmicos

                  - Atendimento individual presencial para orientação de normalização (durante a quarentena os
atendimentos estão sendo feitos por e-mail e Webconferência)

                  

Atenciosamente,

                                                                                                                                               

                                                                                 Larissa Carvalho Pinheiro

                                                                       Bibliotecária / Gerente de Atendimento

Documento assinado eletronicamente por Larissa Carvalho Pinheiro, Servidor(a), em 16/09/2020, às
14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
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FAE8CB26.
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