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Sequência de apresentação

1. Folha de rosto;

2. Reprodução do termo de aprovação da Banca Examinadora da tese ou 
dissertação (sem as assinaturas);

3. Direitos autorais, Perfil do aluno e Ficha Catalográfica da Biblioteca Central 
da PUC-Rio;

4. Dedicatória (opcional);

5. Agradecimentos;

6. Resumos e palavras-chave em português e em língua estrangeira;

7. Sumário;

8. Lista de ilustrações, tabelas, quadros, figuras, abreviaturas, símbolos, etc;

9. Epígrafe (opcional).



Folha de rosto 
A folha de rosto é a primeira folha da dissertação ou tese e reproduz em parte as informações da capa. 

Elementos:

• Logotipo da PUC-Rio (brasão e assinatura) - acesso: http://www.puc-rio.br/sobrepuc/brasao/
(alinhado pela margem direita em seu tamanho original 100%) 

• Nome do autor - Arial 14, alinhado pela margem direita da página. 

• Título da tese ou dissertação - Situados na sexta linha após o nome do autor e alinhados pela margem 
direita em Arial 14, em negrito. Quando título e subtítulo ocuparem mais de uma linha as palavras não 
devem ser hifenizadas. Os títulos não devem ser pontuados ao final. 

• Subtítulo da tese ou dissertação - Deverá estar logo abaixo do título dissertação ou tese, alinhado 
pela margem direita em Arial 12, em negrito.

• Nota indicando a natureza acadêmica - Arial 12, normal, com o texto recuado para a direita (ver 
exemplos a seguir). O texto deve ser escrito conforme sugerido no exemplo seguir, com pontuação ao 
final. 

• Professor orientador - Na terceira linha após a nota, indicar o nome do professor orientador, alinhado 
pela margem direita em Arial 12. Caso haja mais de um professor orientador, indicar o nome do 
segundo, como co-orientador na linha seguinte, em ordem alfabética. 

• Volumes - Caso haja mais de um volume, indicar na terceira linha após o nome do orientador, o nome 
do volume em caixa alta, Arial 11. 

• Local e data - Por último, indicar o local e data, em linhas separadas, alinhadas pela margem direita, 
Arial 12, sem pontuação. 

http://www.puc-rio.br/sobrepuc/brasao/




Folha de rosto (versão em inglês)



Termo de aprovação

• O termo de aprovação é um documento oficial da PUC-Rio que é elaborado 
após a defesa do trabalho acadêmico. Deve vir logo após a folha de rosto, em 
página distinta. Contém o nome do autor, título e subtítulo do trabalho, texto 
de aprovação, nome do orientador e dos membros da banca examinadora, 
além do local e data de aprovação. 



Termo de aprovação



Termo de aprovação (versão em inglês)



Ficha catalográfica
• Direitos autorais: O texto padrão para essa nota é apresentado a seguir e deverá vir em Times New 

Roman 12, normal.

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização do 
autor, do orientador e da universidade. 

• Perfil do aluno: Um pequeno perfil do aluno, com no máximo 100 palavras deve ser incluído contendo 
os seguintes dados: Nome completo, formação universitária (graduação e pós-graduação), área de 
pesquisa ou interesse acadêmico, principais projetos e área de atuação profissional atual. 

Exemplo: 

Georgia Regina Rodrigues Gomes 

Graduou-se em Matemática na Fafita (Faculdade de Filosofia de Itaperuna) em 1989. Cursou Análise de 
Sistema na CCE/PUC-Rio em 1991. Desenvolveu junto com a PUC-PR o Pergamum –Sistema Integrado de 
Bibliotecas utilizado hoje por 38 instituições no Brasil. Participou dediversos congressos na área de 
bibliotecas digitais. É coordenadora acadêmica de dois cursos à distância da PUC-Rio. Responsável pela 
seção de automação da Divisão de Bibliotecas da PUC-Rio, pesquisando novas tecnologias na área de 
bibliotecas digitais. 

• Ficha catalográfica:

Deverão ser solicitados na Biblioteca Central da PUC-Rio os dados para compor a ficha catalográfica da 
tese ou dissertação (http://www3.dbd.puc-rio.br/sre/solicitacao.asp) . A mesma deverá ser apresentada 
sob a forma de um quadro. Deve conter no máximo 10 palavras-chave. 

http://www3.dbd.puc-rio.br/sre/solicitacao.asp


Ficha catalográfica



Dedicatória (opcional)

• Homenagem ou dedicatória do trabalho a outras pessoas, como amigos, 
parentes, etc. Apresentada em página distinta, logo após o termo de aprovação, 
no caso de teses e dissertações. 



Dedicatória (opcional)



Agradecimentos 

• Registro de agradecimento àqueles que contribuíram de maneira relevante à 
elaboração do trabalho, restringindo-se ao mínimo necessário. 

• Os agradecimentos aparecem em folha distinta, após a dedicatória em teses e 
dissertações. 

• Caso o aluno tenha recebido algum tipo de bolsa de estudos ou qualquer tipo 
de ajuda para a realização de seus estudos deve, obrigatoriamente, fazer um 
agradecimento às instituições responsáveis por essa ajuda. 



Agradecimentos 



Resumo
Podem ser apresentados na mesma página ou em páginas distintas. 

• Resumo em português: Apresentação concisa dos pontos relevantes do conteúdo e das conclusões do trabalho. 
Deve ser iniciado pelo título da tese ou dissertação e redigido na terceira pessoa do singular, em um único 
parágrafo, com o verbo na voz ativa, compondo-se de uma sequência corrente de frases e não de uma 
enumeração de tópicos. Deve-se evitar o uso de fórmulas, equações, diagramas e símbolos, optando-se, 
quando necessário, pela transcrição na forma extensa. Não deve incluir citações bibliográficas. 

• A primeira frase do resumo deve expressar o assunto tratado, caso o título do trabalho não seja explícito, 
situando-o no tempo e no espaço, ressaltando os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões do 
trabalho. 

• Em teses o resumo deve ser apresentado com o máximo de 500 palavras e em dissertações e demais trabalhos 
acadêmicos, com o máximo de 250 palavras. 

• Palavras-chave: Recomenda-se o máximo de 10 palavras ou expressões, separadas por ponto e vírgula (;). 

• Resumo em língua estrangeira 

• Versão em outro idioma do resumo da tese ou dissertação. 

• Deve ser iniciado pelo título da tese ou dissertação. Caso seja relevante, poderá ser acompanhada de mais uma 
versão em outro idioma, na página seguinte. 

• O resumo é denominado Abstract ou Summary em inglês, Resumen em espanhol, Résumé em francês, 
Riassunto em italiano e Zusammenfassung, em alemão. 

• Palavras-chave*: Recomenda-se o máximo de 10 palavras ou expressões. 

• *Keywords em inglês, Palabras clave em espanhol, Mots clefs em francês, Parole Chiave emitaliano e 
Schlüsselwörter em alemão. 



Resumo



Abstract



Epígrafe (opcional)

• Segundo a ABNT, a epígrafe é um “elemento opcional, onde o autor apresenta 
uma citação, seguida de indicação de autoria, relacionada com a matéria 
tratada no corpo do trabalho”. Sendo assim, recomenda-se que a epígrafe seja 
localizada em pagina ímpar antes da introdução, diferentemente do critério 
adotado pela ABNT (NBR 14724). 

• Por ser a epígrafe a citação de um pensamento que, de certa forma, embasou a 
gênese da obra, sua localização é uma espécie de apresentação do texto e, 
também, ponto de transição entre os elementos pré-textuais e textuais. 

• A epígrafe também pode aparecer no início de cada capítulo ou de partes que 
dividem o mesmo, neste caso, não é necessário iniciar nova página. 



Epígrafe (opcional)



Sumário



Lista de figuras
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