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• Informar à Secretaria quando agendar a qualificação ou defesa; 
 

• Rever a versão mais atualizada dos tutoriais de normalização e dos modelos para trabalhos, para conferir 
se está tudo ok; 
 

• Solicitar a ficha catalográfica para a versão final para defesa (exceto os alunos com orientador vinculado à 
Unicamp) à biblioteca por e-mail (biblioteca@ippri.unesp.br), com pelo menos 1 semana de 
antecedência à entrega/depósito da versão que ainda irá para banca de defesa. Alunos com orientador 
vinculado à PUC-SP devem solicitar antes de fazer o primeiro depósito na PUC-SP, que acontece antes da 
defesa.  

 
• Confira se usou no trabalho apenas um tipo de fonte (exemplo: Arial) e se todo o texto está em cor preta 

(não pode sofrer alterações de cor : apenas ilustrações podem ser coloridas); 
 

• Como seu trabalho foi criado a partir de algum modelo da nossa biblioteca, cheque se algum texto ficou 
em vermelho  ou azul (passe para preto), e corrija/edite/complemente o que for necessário; 
 

• Reveja especialmente os textos da introdução e dos resumos ao final, pois após a conclusão do trabalho 
terá mais clareza de tudo que foi abordado ao longo dele, e julgará melhor o que é mais importante 
incluir/ajustar nessas partes, pois são elas que apresentarão o conteúdo do seu texto ao leitor; 
 

• Lembre-se que resumo tem como principal finalidade apresentar a sua pesquisa ao leitor, e não explicar 
os assuntos abordados no seu trabalho (isso você faz na parte textual, da introdução à conclusão). Você 
pode montar o resumo baseando-se na sequência apresentada no sumário, que informa a estrutura do 
trabalho. O resumo ajudar o leitor a escolher quais textos ler entre vários pré-selecionados, e pelas 
informações nele contidas, incluindo as palavras-chave, é que o leitor irá decidir se lhe interessa ou não; 
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• Faça pelo menos as versões para o inglês e espanhol para seu resumo, traduzindo fielmente a partir do 

resumo em português. Caso queira incluir também um resumo em outro idioma, inclua-o após o em 
espanhol; 
 

• Reveja se os endereços de páginas da web indicados permanecem válidos, se deixaram de existir, ou 
mesmo se foram redirecionados. Caso não encontre mais a página, mantenha a referência como está, 
pois até a data indicada a página em questão estava no ar e pode servir de fonte. Atualize links e datas 
de acesso nos que foram modificados e, se possível, também nos que continuaram no mesmo 
endereço; 
 

• Confira se tudo que foi citado possui indicação de fonte (ao final de cada citação direta e indireta, ou 
nas notas de referência, caso as use), e se está constando na lista de referências também; 
 

• Reveja se as referências estão adequadas para o tipo de documento que apresentam: confira se os 
destaques e se as informações estão de acordo com o tipo de documento, e se as pontuações e ordem 
das informações estão indicadas corretamente.  
 

• As referências devem estar alinhadas à esquerda e formatadas com fonte 12 e espaçamento simples 
(tanto nelas como nas linhas em branco entre elas). O título referências deve permanecer centralizado, 
assim como todos os outros títulos pré-textuais e prós-textuais, pois não levam numeração; 
 

• Reveja os alinhamentos:  
- dos números em relação ao texto nas notas de rodapé (destacando sua numeração); 
- do sumário (alinhando a partir do título que tiver a numeração mais fragmentada/mais 

subdivisões); 
- da lista de abreviaturas e siglas, caso tenha usado (alinhado pelo início do nome por extenso da 

sigla ou abreviatura mais longa, listadas em ordem alfabética pelas siglas e abreviaturas); 
- de segunda linha nos títulos que possuem mais de uma linha em: sumário, listas e títulos de 

seções/capítulos e subseções/subcapítulos dentro do texto. 
 



 
• Confira se as páginas indicadas para cada conteúdo do sumário e das listas de ilustrações e de tabelas 

estão atualizadas; 
 

• Cheque se a formatação dos títulos presentes no sumário está idêntica às dos mesmos títulos dentro do 
texto, e se ambas estão formatadas como devem estar (conferir slides que tratam de formatação de 
títulos no tutorial de normalização); 
 

• Rever se as informações da ficha catalográfica continuam certas/atualizadas para a versão final antes de 
concluir e entregar para depósito (título, total de páginas numeradas, assuntos etc.) – se necessário 
solicite a atualização, informando as mudanças e aguardando o reenvio da ficha antes de imprimir e/ou 
iniciar o autoarquivamento, e posteriormente fazer o depósito na Secretaria; 
 

• Para ler ou imprimir seu texto a partir de outro computador que não seja o que usou para criar/editar 
seu texto, sugerimos que salve o arquivo em formato PDF, para que não se altere/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, não esqueça configurar e imprimir 
separadamente (em arquivo à parte) a parte anterior à introdução, que deve ser formatada com margens 
distintas (superior e esquerda de 3 cm, e inferior e direita de 2 cm) e somente no anverso (frente); 
 

• Autoarquivamento: consulte a página da biblioteca sobre o autoarquivamento antes de iniciá-lo, 
checando especialmente as “Observações importantes”, pois destinam-se a detalhes de cada programa:  
PPGRI  
TerritoriAL 

 
 

Se tiver sugestões para nossos tutoriais, checklist ou modelos, envie-as para biblioteca@ippri.unesp.br, para que 

possamos aprimorá-los. Agradecemos a colaboração! 
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