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O CRN será emitido no ato da entrega!
Para realizar a entrega e receber o CRN,

Comparecer

ao

agendamento

para

orientação

não é necessário marcar horário.

individual sobre a formatação e inserção da ficha

PROCEDIMENTO PARA
CERTIFICADO DE REVISÃO NORMATIVA

catalográfica. Para isso, trazer o trabalho completo,
nas seguintes condições:
 versão

BIBLIOTECA CEH/A

final

de

conteúdo,

com

as

modificações solicitadas pela banca
 em formato .doc ou .docx, mesmo que em
vários arquivos
 em um pen-drive
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Alunos não residentes do RJ:
A revisão pode ser feita por e-mail. O procedimento é o
mesmo, substituindo apenas o segundo e o terceiro
passos pelo envio por e-mail do trabalho completo em
formato .doc ou .docx, mesmo que dividido em vários
arquivos.

Outros esclarecimentos:
Caso haja necessidade, é possível marcar um

Observar do Roteiro para apresentação de Teses e
Dissertação da UERJ e adequar o trabalho a essas

Imprimir e encadernar o trabalho no padrão da UERJ:
capa dura na cor azul-rei, com letras em dourado.

normas.

pontuais por e-mail, telefone e whatsapp.
 Isso não invalida a necessidade de realizar o
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Após a defesa, entrar em contato com a biblioteca
para agendar um atendimento presencial para revisão
da normalização do trabalho. Esse agendamento pode
ser feito pessoalmente, por e-mail (ceha@uerj.br),
telefone (21 2334-0280) ou whatsapp (21 994803040).

atendimento pessoal antes da defesa ou tirar dúvidas

Entregar na biblioteca os seguintes itens:
 1 cópia impressa da tese/dissertação dentro
dos padrões da UERJ
 1 CD-rom com a versão final do trabalho em
arquivo .doc e em .pdf;
 os formulários Termo de Autorização, Termo
de Encaminhamento e Formulário de Dados
Cadastrais preenchidos e assinados;
 Cópia da ata de aprovação

procedimento do CRN após a defesa.

Outros serviços da biblioteca:
 Apresentação dos produtos e serviços da
biblioteca;
 Cursos de normalização e recursos úteis do
Microsoft Word.
Para agendá-los, é necessário entrar em contato:
e-mail (ceha@uerj.br)
telefone (21 2334-0280)
whatsapp (21 99480-3040).

