Informações úteis para formatação da dissertação/tese.
Obs.: Este passo a passo contempla as novas alterações de formatação no
pretextual a partir de fevereiro de 2019, do Manual que se encontra no site.
1 – Para a formatação da sua Tese/Dissertação, consultar o manual “ Normas para
apresentação de teses e dissertações”, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/apresentacao_ted.html
2 – Solicitar à Biblioteca Central a ficha catalográfica, http://www3.dbd.pucrio.br/sre/solicitacao.asp . Ou dirigir-se a Biblioteca Central da PUC-Rio ( 3º andar do
prédio Frings).
3– Todo o trabalho deverá obedecer às seguintes configurações de margens e mancha
gráfica:
2,5 superior
2,5 inferior
3,0 esquerda
4,0 direita

Para maiores detalhes, consultar manual pág. 12-14.
4– Gerar uma versão digital em .pdf, para todos os arquivos.
5 – Nomenclatura dos arquivos:
a. Arquivo contendo os elementos pre-textuais:
número de matrícula_ano defesa_Pretextual.pdf.
ex.: 9815917_2002_Pretextual.pdf
b. Arquivos contendo os elementos textuais:
número de matrícula_ano defesa_cap_X.pdf (onde X é o número do capítulo).
ex.: 9815917_2002_cap_3.pdf
c. Arquivo contendo os elementos pos-textuais:
número de matrícula_ano defesa_Postextual.pdf
ex.: 9815917_2002_Postextual.pdf

5.1 – De acordo com o a orientação da CCPG, será também aceito um único arquivo em
.pdf, respeitando as normas vigentes.
Nomenclatura do arquivo deverá ser:
número de matrícula_ano defesa_Completo.pdf

Ex.: 9815917_2012_Completo.pdf

6 – Com relação ao layout de cada página observar os exemplos contidos no Manual
“Normas para apresentação de teses e dissertações”, no endereço eletrônico:
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/apresentacao_ted.html
7 - A numeração das páginas, deve começar a partir do capítulo 1 ( Introdução),
embora, o Pretextual seja contabilizado. Caso seja possível, sugere-se que todas as
páginas que iniciam capítulos e também a página que inicia o Postextual, sejam
mantidas sem número de página.
8- Desnecessária a informação do título Dr(a), antes do nome do orientador(a) e dos
componentes da banca na folha “Termo de aprovação”.
9 – No arquivo Postextual as referências Bibliográficas devem obedecer às regras
contidas nas normas NBR 6023 da ABNT (agosto de 2000). Em caso de dúvida,
recomenda-se a consulta do manual “Normas para apresentação de teses e dissertações
que se encontra no seguinte endereço: http://www.pucrio.br/ensinopesq/ccpg/apresentacao_ted.html (páginas 57 – 76).
10 – No caso do uso de endereço eletrônico nas suas referências bibliográficas, colocar o
link na cor preta.
11 – Os textos contidos no canto superior à direita de cada página, não devem ser
colocados no seu trabalho, servem apenas para efeito de orientação.
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