
Prezados discentes e ex-discentes, 

 

Seguem abaixo as regras de envio dos arquivos das teses/dissertações. 

 

I) A propósito da conversão dos arquivos para PDF 

O arquivo tipo PDF reproduz na íntegra o resultado que obteríamos através da 

impressão de nosso texto em qualquer impressora, ou seja, o que vemos no 

arquivo ao abri-lo é exatamente o resultado que obteríamos com a impressão, 

guardadas, é claro, as devidas diferenças de meios, um é um arquivo que pode ser 

impresso e aberto para leitura, passado adiante por meios eletrônicos e outro 

depois de marcado no papel pode apenas ser copiado através de uma cópia xerox 

além de lido. 

As vantagens deste formato de arquivo são várias: 

- O arquivo quando gerado em seu programa original o "Adobe Acrobat (writer)" 

pode ser gerado com uma série de opções de segurança que não permitirá, por 

exemplo que o texto seja copiado. 

- É um arquivo que pode ser lido nos sistemas operacionais mais usados do 

momento sem alterações de visualização e sem incompatibilidades. 

- A leitura do arquivo gerado precisa ser feito através de um programa específico, 

mas tal programa, Adobe Acrobat Reader, é gratuito e permite não só a abertura 

para a leitura em seu computador, mas também a impressão. 

- Quando gerado, ele carrega todas as imagens, e todas as fontes diferentes 

utilizadas, independendo se a pessoa que o abrir terá em seu próprio computador 

tais fontes ou imagens. É desta forma uma dos arquivos mais flexíveis para 

divulgação de textos e materiais gráficos. 

II) A conversão 

Para se obter um arquivo convertido em PDF há duas formas: 

A) Comprar uma licença de uso do programa da Adobe Acrobat, Professional ou 

Standart, disponível em várias lojas de software virtuais ou reais; 

B) Conseguir uma cópia de um dos programas geradores de PDF disponíveis na 

Internet gratuitos ou bem mais em conta do que o programa original. Tais 

programas são com certeza mais limitados do que o do Adobe, mas fazem o básico 

necessário apesar de todos que testei pessoalmente gerarem arquivos muito 



maiores do que o Adobe original. Um dos mais interessantes é o PDF Creator 

(http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/), programa gratuito que cria, como 

tantos outros uma impressora virtual. 

C) Se você se sentir incapaz de gerar o arquivo PDF não há nenhum problema. 

Podemos gerar o arquivo para você. Basta enviar sua tese ou dissertação num 

único arquivo (desculpe mas não há tempo para edições), feito em MS Word (ou 

similar) obrigatoriamente a última versão que você usou para imprimir sua cópia 

final antes da defesa para poshistoriarural@gmail.com que o converteremos e o 

colocaremos online no nosso banco de teses. 

III) Da Entrega 

O que é realmente importante é que recebamos o arquivo de sua tese/ dissertação, 

então existem vários meios que podem ser utilizados para o envio do arquivo. 

Vejam algumas opções a seguir. 

1) Se você ainda vai defender sua tese/dissertação, entregue o arquivo em formato 

MS Word (ou similar) ou já convertido em PDF gravado num CD (apenas 1) ou 

envie para o email poshistoriarural@gmail.com. 

2) Se você já defendeu, você tem o prazo de noventa dias para entregar a versão 

definitiva em “capa dura” e a versão final em PDF gravado em um CD na secretária 

do PPHR. 

V) Dicas de Numeração de página diferentes. 

Algumas pessoas tem tido dificuldade de reunir em um único arquivo todo o texto 

das teses e dissertações por causa das numerações de página parte em romano, 

parte em arábico que alguns usam. Para conseguir tal efeito em um único arquivo 

basta usar a quebra de seção (inserir/quebra/quebra de seção) e inserir a 

numeração de página em cada seção de forma diferente, atentando ao inserir que 

na caixa de inserção de números de página há a opção "Formatar" onde é possível 

fazer todas as modificações necessárias. 

 

IV) Aviso importante: 

Reafirmo a necessidade dos arquivos das teses/dissertações serem 

entregues em arquivos únicos no qual deverá constar todo o conteúdo da 

tese ou dissertação defendida e um arquivo em PDF a parte contendo apenas 

o resumo da tese/dissertação. 
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