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INFORMAÇÃO CCPG Nº 002/2018
(disponível em: https://www2.prpg.unicamp.br/arqpdfnormas/infccpg002_2018.pdf)

Substitui Informação CCPG/001/2015

Substituída

Em vigor - ALTERAÇÕES

Informação CCPG/001/2015

Informação CCPG/002/2018

I. Páginas pré-textuais:
4

I. Páginas pré-textuais:

Folha de aprovação, dando
visibilidade
à
Comissão
Examinadora com a informação de
que a Ata da Defesa, assinada pelos
membros
da
Comissão
Examinadora, consta no processo
de vida acadêmica do aluno
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Folha de aprovação, dando
visibilidade
à
Comissão
Examinadora com a informação de
que a Ata da Defesa, assinada pelos
membros
da
Comissão
Examinadora,
consta
no
SIGA/Sistema
de
Fluxo
de
Dissertação/Tese e na Secretaria do
Programa da Unidade;

Exemplo:

A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa de Tese (ou Dissertação) de
Doutorado (ou Mestrado), em sessão pública realizada em xx de xxxxxx de xxxx,
considerou o candidato xxxxx xxxxxxxxxxxxxx aprovado.

______________________________
Profa. Dra. xxxxxxxxxx
______________________________
Prof. Dr. xxxxxxxxxx
______________________________
Prof. Dr. xxxxxxxxxx
______________________________
Profa. Dra. xxxxxxxxxx
______________________________
Prof. Dr. xxxxxxxxxx

A Ata da defesa, assinada pelos membros da Comissão Examinadora,
consta no SIGA/Sistema de Fluxo de Dissertação/Tese e na Secretaria do
Programa da Unidade.
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I. Páginas pré-textuais:
6 Agradecimento (opcional)

I. Páginas pré-textuais:
6 Agradecimento (obrigatório quando se
tratar de Dissertações e Teses que
receberam auxílio financeiro de
agências de fomento);

§ 3° Caso o autor tenha recebido auxílio
financeiro, parcial ou integral, de
agência(s) de fomento deverá atender à
legislação vigente específica de cada
uma delas quanto à necessidade de se
fazer referência ao apoio recebido e ao
número de processo;

Agradecimentos
[conta página sequencialmente até o “Sumário”, mas não numera]
Página em que o autor manifesta agradecimento às instituições e pessoas que, de
alguma forma, colaboraram para a execução do trabalho.
Quando se tratar de dissertações e teses que receberam auxílio financeiro
(integral ou parcial) de agências de fomento é obrigatória a referência ao apoio recebido,
usando as expressões, no idioma do trabalho, indicadas pelas Agências:
CAPES1: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) - Código
de Financiamento 001”
“This study was financed in part by the Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) - Finance
Code 001”
FAPESP2: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº aaaa/nnnnn-d”
“This study was financed in part by the São Paulo Research Foundation
(FAPESP), grant #aaaa/nnnnn-d”
1

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Portaria Nº 206, de 4 de setembro
de 2018 [acesso 2018 Nov 10]. Dispõe sobre obrigatoriedade de citação da CAPES. Disponível em:
https://www.ufpe.br/documents/38974/567786/portaria_capes_206_2018.pdf.
2
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. Termo de Outorga e Aceitação de Auxílios
[acesso 2018 Nov 10]. Disponível em: http://www.fapesp.br/6569#7.
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CNPq e demais apoios, seguir modelo:
“O presente trabalho foi realizado com apoio da Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), processo nº
nnnnnn/aaaa-d”
“This study was financed in part by The Brazilian National Council for
Scientific and Technological Development (CNPq), grant #nnnnnn/aaaad”
Exemplo:
AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, processo
xxxxxx.
Ao Prof. Dr. Xxxxxxxxxxxxx, pela orientação xxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx.
À Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na pessoa do
seu Diretor, Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx..
Ao Prof. Dr. Xxxxxxxxxxxxxx, que prestou preciosas
informações para a realização deste trabalho.
A todas as pessoas que participaram xxxxxxxxx xxxx xx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx.
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Art. 3° É obrigatória a entrega de mídia
contendo do trabalho completo em arquivo
único inclusive contendo a Folha de
Aprovação, Ficha catalográfica, Apêndices e
Anexos. Quando houver cópia impressa, seu
conteúdo deve ser fiel ao conteúdo entregue
em mídia digital, inclusive quanto à folha de
aprovação, ficha de catalogação, apêndice e
anexos. O arquivo digital não deve conter
chaves que restrinja o acesso. A mídia deve
ser identificada com as seguintes
informações: a) nome do autor por extenso;
b) título e subtítulo do trabalho; c) grau de
Defesa; d) Unidade de Defesa; e) data de
Defesa; f) endereço de e-mail e telefone
para contato; g) identificação do tipo de
arquivo.

Art. 3° É obrigatório o upload do trabalho
completo em arquivo único inclusive
contendo a Folha de Aprovação, Ficha
catalográfica, Apêndices e Anexos no
SIGA/Sistema de Fluxo de Dissertações e
Teses. O arquivo digital não deve conter
chaves que restrinja o acesso.

Parágrafo único. Será necessário entregar,
junto com a mídia, uma via do Termo de
Autorização para disponibilização da tese ou
dissertação em formato digital

Será obrigatório que o aluno autorize no
SIGA/Sistema de Fluxo de Dissertações e
Teses a reprodução, disponibilização na
rede mundial de computadores – Internet
– e permissão para a reprodução por meio
eletrônico de seu trabalho.

Art. 4° Caso o autor desejar a versão
impressa da tese/dissertação, ele será o
responsável
pela
reprodução.
As
dissertações e teses deverão ser
reproduzidas no padrão frente, exceção
feita à página que contém a ficha
catalográfica. O arquivo do modelo padrão
da capa, com formato único, válido tanto
para o formato tradicional quanto para o
alternativo de tese ou dissertação, com
projeto gráfico definido pela PRPG,
fornecida pela Universidade, contendo
informações relativas à Universidade
Estadual de Campinas, ao nível (mestrado

Art. 4° Caso o autor desejar a versão
impressa da dissertação/tese, ele será o
responsável pela reprodução.
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ou doutorado), à Unidade e ano de defesa,
estará disponível na CPG de cada Unidade.

Art. 5º Quanto à apresentação, a Art. 5º Quanto à apresentação, a
tese/dissertação deverá ter o seguinte tese/dissertação deverá ter o seguinte
formato, válido tanto para a versão digital formato:
quanto impressa:
I – página tamanho A4 de dimensões 21 x
I – folha tamanho A4 de dimensões 21 x 29,7 29,7 cm. A fonte utilizada pode ser
cm. A fonte utilizada pode ser escolhida escolhida entre Times New Roman, Arial,
entre Times New Roman, Arial, ou similar, ou similar, em tamanho 12. É aconselhável
em tamanho 12.
o uso da fonte cor preta.

A partir de 1 de janeiro de 2019, na FOP, também será obrigatório para dissertação/tese:
1 Apresentar, logo abaixo da ficha catalográfica, Identificação e informações acadêmicas e
profissionais do(a) aluno(a):
a) n. do ORCID
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) é um identificador digital persistente
para o autor. ORCID está para o autor assim como o DOI está para um documento
digital. ORCID é um código alfanumérico de 16 caracteres, que tem a finalidade de
diferenciar um autor de qualquer outro, ainda que tenha homônimo ou que tenha
publicado, sido citado e/ou indexado de formas variadas. Identifica um único autor
fazendo conexão automática com toda sua produção científica, onde quer que tenha
sido publicada. Registro disponível em: https://orcid.org. Tutorial disponível em:
https://pt.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/orcid-id-open-researcher-and-contributorid-identificador-digital-nico-tutorial.
b) link para o Currículo Lattes do(a) aluno(a)
Criado pelo CNPq, trata-se de um sistema online que tem como principal função reunir
informações profissionais e acadêmicas de alunos, pesquisadores e professores, além
de cadastrar grupos de pesquisa e instituições de ensino ou de pesquisa. Registro
disponível em: http://lattes.cnpq.br.
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Exemplo:
Agência(s) de fomento e nº(s) de processo(s): XXXXX, xxxx/xx-x

Ficha catalográfica
Universidade Estadual de Campinas
Biblioteca da Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Xxxxxxxx Xxxxxxx - CRB 8/xxxx

Xxxxx

Xxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 1xxxXxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx / Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx. – Piracicaba, SP : [s.n.],
20xx.
Orientador: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx.
Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas,
Faculdade de Odontologia de Piracicaba.
1. Xxxxxx. 2. Xxxxxxxxxxxxxxx. 3. Xxxxxxxx. I. Xxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxxxx,19xx-. II. Universidade Estadual de Campinas.
Faculdade de Odontologia de Piracicaba. III. Título.

Informações para Biblioteca Digital
Título em outro idioma: Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
Palavras-chave em inglês:
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Área de concentração: Xxxxxxxxxx
Titulação: Doutora em Xxxxxxxxxxxxxxxx
Banca examinadora:
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx [Orientador]
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
Data de defesa: xx-xx-20xx
Programa de Pós-Graduação: Xxxxxxxxxxxxxxxx

Identificação e informações acadêmicas e profissionais do(a) aluno(a)
- ORCID: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/xxxxxxxxxxxxxxx
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2 Relatório final de similaridade
É obrigatório apresentar em Anexo o relatório de verificação de originalidade e
prevenção de plágio (Anexo 1) – somente a folha do relatório que apresenta a porcentagem
de semelhança encontrada.
O software disponível pela Unicamp deve ser utilizado pelo orientador. Para
trabalho em formato alternativo que use artigo(s) já publicado(s), a recomendação é efetuar
a verificação excluindo este(s) artigo(s) para não elevar inadvertidamente o índice.
A recomendação para o índice de semelhança é não ultrapassar 24%, desde que
as semelhanças não sejam em textos não citados, ou citados inadequadamente.
Exemplo:

ANEXO 1 - VERIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE E PREVENÇÃO DE PLÁGIO

