
Instruções para o preenchimento do formulário que vai gerar a ficha catalográfica

Este  programa  tem  por  finalidade  gerar  a  ficha  de  identificação  do  trabalho  (tese  ou
dissertação), de acordo com dados fornecidos pelo autor do trabalho. 
Acesse o endereço:  www.uel.br/bc/ficha usando um dos navegadores compatíveis (Firefox,
Chrome, Opera, Safari) e preencha os campos do formulário, de acordo com as instruções a
seguir: 

Nome do Autor: digite o primeiro nome e, se houver, os nomes intermediários do autor.
Ex: José Francisco

Último sobrenome: digite o último sobrenome do autor. Somente a letra inicial em maiúsculo. 
Ex.: Assis

Atenção para sobrenomes compostos. 
Ex: Assis Junior

Assis Neto
Assis Filho

http://www.uel.br/bc/ficha


Título do Trabalho: transcreva o título do trabalho, tal como aparece no documento. Apenas
a letra inicial em maiúscula, com exceção para nomes próprios. 
Ex: Aprendizagem em sala de aula

Subtítulo do trabalho:  se houver subtítulo,  transcreva-o tal  como aparece no documento,
todo em letras minúsculas, com exceção para nomes próprios.
Ex. um enfoque multidisciplinar.

**OBS: Caso no título ou subtítulo contenha palavras em Itálico ou Negrito, seguir a regra
abaixo:
Itálico:<i>palavra em itálico</i> 
Exemplo: Fatores de virulência de <i>escherichia coli</i> isoladas de suinos com bacteriuria.

Negrito: <b>palavra em negrito</b> 
Exemplo: <b>Microbiologia</b>: conceitos e aplicações

Trabalho: faça a opção para a modalidade do trabalho Tese para trabalhos de doutorado ou
Dissertação para trabalhos de mestrado. 

Programa: selecione o nome do Programa de Pós-Graduação. 

Centro ou Campus: selecione o Centro ou Campus ao qual o Programa de Pós-Graduação
pertença. 

Nome do Orientador: digite  o  primeiro  nome e  nomes  intermediários  do  orientador  do
trabalho. Somente as letras iniciais em maiúsculo. 

Sobrenome do orientador: digite o último sobrenome do orientador. Somente a letra inicial
em maiúsculo.

Coorientadores: de houver coorientadores,  registre-os, observando as mesmas orientações
fornecidas para o campo de orientador. 
Ano: registre o ano da defesa do trabalho. 

Nº de folhas: registre o total de folhas do trabalho. 

Possui ilustração: selecione, se o trabalho for ilustrado. 

Assuntos: informe palavras ou expressões que representam o conteúdo do seu trabalho. Evite
termos redundantes ou repetitivos. 

Ao clicar em Enviar o programa gera um arquivo em pdf com a ficha de identificação da
obra. A mesma já está posicionada para ser impressa no verso da folha de rosto.



Para outros esclarecimentos favor entrar em contato com o Sistema de Bibliotecas da UEL:
Divisão de Processos Técnicos 
E-mail: proctec@uel.br
Telefone (43) 3371-4409/3371-4829

Créditos: Programa  de  ficha  catalográfica  elaborado  pela  ATI/DDS/DSW  -  UEL  e
Bibliotecários  da  Divisão de  Processos  Técnicos  do  Sistema de  Bibliotecas  da
UEL.


