
FORMATAÇÃO E IMPRESSÃO 
DE MONOGRAFIAS E DISSERTAÇÕES 

 

A entrega da Monografia formatada conforme as regras da UERJ é condição primordial para 
que a Coordenação forneça a declaração de conclusão e também se inicie o processo de 
solicitação do diploma. Os procedimentos que devem ser seguidos para o depósito das 
monografias no banco da UERJ são os seguintes: 

1) Formatar a monografia de acordo com as normas estabelecidas pela UERJ:  

Consultar a página - http://www.bdtd.uerj.br/roteiro_uerj_web.pdf -  
ou pegar este manual emprestado na biblioteca 

2) Emissão da ficha catalográfica:  
Procurar diretamente a biblioteca pelo telefone 3705-2227 ramais 240/244 (Rejane ou Elinete) 
ou enviar e-mail para fichascehd@gmail.com com os dados abaixo: 

Nome Completo 
Título do trabalho 
Nome do orientador 
Número de páginas 
Resumo 
Palavras-chave 
Curso 
Enviar um número de telefone para contato 

Enfatizamos que o processo de formatação da monografia é de inteira responsabilidade do 
aluno.  

3) Depois de conferida e aprovada pelo orientador, a monografia poderá ser impressa: 

Imprimir um exemplar da monografia e encadernar em capa dura na cor azul real 

ENCADERNAÇÃO (SUGESTÃO DE LOCAIS): 
SÃO GONÇALO 
Rua Leopoldo Marins, 777 - Jardim Califórnia – São Gonçalo/RJ 
Tel.: 2712-7340 / 2606-8405 / 98879-8405 
www.encadernadoranovolivro.com.br 

NITERÓI 
UFF - Rua Miguel de Frias, 09 fundos – Icaraí – Niterói/RJ 
2629-5301 / 2629-5300 / 99657-8009 
eliezersiqueira@terra.com.br 

RIO DE JANEIRO 
UERJ – Campus Maracanã – Bloco C.  
Telefones: 2264-2235 / 98881-9077 
Encadernação com o emblema oficial da UERJ. 

http://www.bdtd.uerj.br/roteiro_uerj_web.pdf


4) Entregar na secretaria de pós-graduação da FFP: 

- uma via encadernada da monografia (Capa dura - cor azul real); 

- um CD devidamente identificado com a monografia no formato Adobe Acrobat (PDF); 

- Requerimento de diploma (http://goo.gl/Pe2kgR) 

5) Retirar na secretaria de pós-graduação da FFP a declaração de conclusão e aguardar a 
expedição do diploma.  
 
 

Secretaria de Pós-Graduação  
Faculdade de Formação de Professores / UERJ 


