
Tutorial de elaboração da ficha catalográfica

A ficha catalográfica deve ser elaborada a partir dos dados da versão final do trabalho e
deve constar após a folha de rosto dos trabalhos acadêmicos (em versão eletrônica).

Passo a passo:

Nome: Digite seu nome e primeiro(s) sobrenome(s), se tiver.

Sobrenome: Digite seu último sobrenome.
Lembre-se de incluir sobrenomes compostos como Espírito Santo, Castelo Branco e
agnomes: Filho, Neto, Júnior, Segundo, caso tenha.

Exemplos:

Maria Clara Alves de Jesus

Nome: Maria Clara Alves de
Sobrenome: Jesus

Ana Maria de Castro Castelo Branco

Nome: Ana Maria de Castro
Sobrenome: Castelo Branco

João Carlos de Oliveira da Silva Neto

Nome: João Carlos de Oliveira da
Sobrenome: Silva Neto

Título do trabalho: Digite o título do trabalho. Lembre-se de usar letras maiúsculas
somente na primeira palavra do título, nomes próprios ou siglas.

OBS: Não digite a ficha em caixa alta.

Exemplo: Perfil epidemiológico dos usuários com hepatite C no município de
Rondonópolis/MT

O subtítulo, se houver, deve ser digitado no campo seguinte.



Subtítulo: Digite o subtítulo do trabalho, se houver, iniciando com letra minúscula. Utilize
letras maiúsculas somente para nomes próprios ou siglas.

OBS: Após digitar o nome, sobrenome e título, o sistema gerará o código de Cutter.

Trabalho: Selecione o tipo de trabalho:

● TCC (graduação)
● TCC (especialização)
● Dissertação (mestrado)

Após selecionar o tipo de trabalho, abrirá o campo Programa: selecione o seu curso de
acordo com as opções apresentadas.

Orientador(a): Digite o nome completo do(a) orientador(a), sem titulações e sem
abreviações.

Coorientador(a): Digite o nome completo do(a) coorientador(a), sem titulações e sem
abreviações, se houver.

Lembre-se de não usar caixa alta. Letras maiúsculas somente nas iniciais.

Possui ilustrações? Ilustrações são elementos gráficos e englobam figuras, gráficos,
mapas, quadros entre outros. Selecione uma das opções de acordo com seu trabalho:

“Não” (para trabalhos sem ilustração) ou
“Sim, colorida” (no caso de possuir ilustrações coloridas) ou
“Sim, preto e branco” (no caso de possuir somente ilustrações em preto e branco)

Ano: Digite o ano da defesa de seu trabalho.

Exemplo: 2022

Páginas: Digite o número de páginas de seu trabalho.

Palavras-chave: Palavras ou expressões que representam o conteúdo do trabalho.
Digite as palavras-chave em ordem decrescente de importância, evitando sinônimos, termos
repetitivos e vagos. É obrigatório inserir, no mínimo, uma palavra-chave.
Apenas a primeira letra da palavra ou expressão deve ser maiúscula, exceto nomes
próprios ou siglas.

Exemplos:
Adubação
Enfermagem pediátrica
Educação inclusiva
Sistema Único de Saúde



Observação: A Biblioteca indica o uso de vocabulários controlados de assuntos para
orientar a escolha das palavras-chave. Evite o uso de siglas nas palavras-chave. Em caso
de dúvidas, entre em contato com a Biblioteca Central da UFR.

Tamanho fonte do texto: selecione o tamanho da fonte da ficha. Após gerá-la, veja
se as informações da ficha estão enquadradas no retângulo. Este campo pode ser
alterado conforme a necessidade.

Tipo da fonte do texto: selecione a mesma fonte que utilizou no trabalho: Times ou
Helvética (para os textos em Arial).

Clique no botão AVANÇAR

Abrirá uma guia contendo a ficha em PDF

Exemplo da ficha pronta:

Caso verifique algum erro de digitação, volte a página, faça a correção e clique novamente
em AVANÇAR.

Após conferir os dados, salve o arquivo gerado em PDF em seu dispositivo.



INSERINDO A FICHA NO WORD

Para inserir a ficha no trabalho digitado no Word, deixe uma página em branco após a folha
de rosto, clique no menu Inserir, depois em Objeto e posteriormente em Objeto conforme
Figura:

Na caixa de diálogo, selecione a opção Adobe Acrobat Document ou PDF (de acordo com a
sua máquina) e clique em Ok, conforme mostra a figura a seguir:

Selecione o arquivo da FICHA salvo em seu dispositivo, dê dois cliques em cima do arquivo
PDF ou clique em abrir para incluir a ficha no seu trabalho.

Pronto!


