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Belém, 09 de junho de 2017. 

Prezados discentes, 

A versão final das dissertações e teses do PPGECO a ser entre na secretaria 

deverão conter: 

- Ficha catalográfica. Para solicitar a ficha catalográfica*, o aluno pós-

graduando deve enviar para o email da biblioteca (bibbiologicas@ufpa.br) 

o pdf do trabalho completo ou, se preferir, ele pode enviar somente os itens 

listados: 

Folha de rosto; 

Sumário; 

Resumo; 

Introdução. 

*Após enviar o email, o prazo mínimo para confecção da ficha é de 3 (três) dias úteis, 

dependendo da demanda. 

 

- Formulário de autorização. Para obter o formulário de autorização de 

publicação no RIUFPA (Repositório Institucional da UFPA), o aluno pós-

graduando deve seguir os passos abaixo: 

Entrar no site do repositório: http://repositorio.ufpa.br/jspui/ 

Clicar na aba "Documentos" e em seguida "termo de autorização". 

O formulário deve ser entregue à Biblioteca Central juntamente com um cd 

contendo o trabalho a ser publicado. 

* A biblioteca central não fornece nenhum documento comprovando a entrega do CD e 

do formulário, por isso pedimos que o aluno faça (mesmo que a mão) uma declaração 

simples e peça para a pessoa que recebeu o documento assine e coloque a data. 
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- Resumo e palavras-chave em português e inglês; 

 

- Colocar a área de concentração (temos somente “Ecologia”) e a linha de 

pesquisa do PPGECO que o trabalho se enquadra (uma ou mais – ver 

abaixo) na folha de rosto. Qualquer dúvida procurar na página do Programa 

(http://ppgeco. propesp.ufpa.br/index.php/br/programa/areas-de-

concentracao-e-linhas-de-pesquisa); 

Área de Concentração: Ecologia 

Linha(s) de pesquisa(s): - Ecologia de Comunidades e Ecossistemas;   

- Ecologia de Organismos e Populações; 

- Ecologia de Paisagem; 

- Ecologia Teórica e Aplicada; 
 

 

Exemplo de como deve estar na folha de rosto do trabalho: 

(Dissertação ou Tese) apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia 

do convênio da Universidade Federal do 

Pará e Embrapa Amazônia Oriental, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

(Mestre ou Doutor) em Ecologia.  

Área de concentração: Ecologia.  

Linha de Pesquisa: Ecologia de 

Comunidades e Ecossistemas  
 

 

ATENÇÃO 
A versão final deverá ser entregue nos seguintes formatos: 

- 1 (uma) versão impressa. Essa versão ficará na Secretaria da Pós-Graduação por 

exigência da CAPES. Para economia de espaço físico, tirando a parte pré-textual da 

dissertação ou tese (capa, folha de rosto, entre outros) que deverá ser impresso somente 

no anverso das folhas, as demais partes (textual e pós-textual) deverão ser impressas 
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anverso e verso. A versão impressa deverá ser encadernada com espiral e ter capa de 

plástico transparente. 

- 1 (uma) versão em formato pdf. Esse arquivo poderá ser enviado via email para a 

secretaria da Pós-Graduação com cópia para a Coordenação, o título do email deverá ser 

“Versão Final Dissertação ou Tese (Nome do discente)”. 

- 1 (uma) versão salva em CD e o formulário de autorização de publicação do RIUFPA 

(ver instruções acima) da Biblioteca Central – UFPA – que o aluno entregará na 

Biblioteca e deixará somente a declaração da entrega de ambos na secretaria. 
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