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NORMALIZAÇÃO DAS TESES E DISSERTAÇÕES NO CONTEXTO DA 
BIBLIOTECA DIGITAL
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Introdução

As mudanças nas tecnologias, ocorridas principal-
mente na última metade do século XX, suscitaram a ne-
cessidade de reorganização das atividades associadas à 
informação. A chegada do suporte eletrônico modificou a 
sua delimitação de tempo e espaço. De forma acelerada, 
produtos da cultura humana são desenvolvidos e publi-
cados diretamente em suporte digital, tornando cada vez 
mais imperativo promover a facilidade de recuperação 
dessas informações.

A comunicação científica consiste na troca de infor-
mações entre os pares, o que significa dizer que os traba-
lhos resultantes das pesquisas serão julgados e aprovados 
pela comunidade científica. Por essa razão, todo trabalho 
intelectual levado a efeito por estudiosos e pesquisado-
res depende de um complexo sistema, que compreen-
de canais formais e informais, utilizados pelos cientistas 
para divulgar seus trabalhos ou para se informar sobre 
os resultados alcançados por publicações anteriores. Uma 
pesquisa pode produzir várias publicações (relatórios, pa-
lestras, artigos de periódicos, livros, teses etc.). Dessa for-
ma, toda pesquisa envolve várias atividades e produz pelo 
menos uma comunicação formal. 

O célere desenvolvimento das novas tecnologias de 
informação e de comunicação e o consequente uso dos 
arquivos abertos no meio acadêmico propiciaram agilida-
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de e dinâmica ao processo de divulgação dos resultados 
das pesquisas científicas, aumentando, sobremaneira, a 
visibilidade desses trabalhos, principalmente depois ad-
vento dos periódicos eletrônicos e do desenvolvimento 
das bibliotecas digitais. 

O Brasil é signatário de vários movimentos mundiais 
em defesa dos chamados arquivos abertos. O Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 
entidade que está à frente dessa inovação tecnológica no 
Brasil, planejou e construiu, em 2003, a Biblioteca Digital 
de Teses e Dissertações (BDTD), com o objetivo de divul-
gar, em conteúdo integral, os resultados das pesquisas 
desenvolvidas nas instituições de ensino superior (IES) e 
em algumas outras entidades.

Em 2006, a Fundação Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) publicou 
a Portaria nº 13/06, tornando obrigatória a publicação, 
em arquivos digitais acessíveis ao público por meio da 
Internet de teses e dissertações desenvolvidas nas insti-
tuições públicas de ensino e pesquisa mantenedoras de 
programas de pós-graduação, reconhecidos pelo Ministé-
rio da Educação (MEC), Essa portaria veio reconhecer que 
a produção científica discente é um relevante indicador 
de qualidade dos programas de mestrado e doutorado, 
porquanto a divulgação dos trabalhos extrapola os limites 
dos periódicos especializados, o que resta deveras provei-
toso a todos os pesquisadores, sobretudo aos iniciantes. 

Assim, a BDTD e a portaria da CAPES asseguram 
o acesso a teses e dissertações, importantes fontes pri-
márias de informações que, por muito tempo, ficaram li-
mitadas às bibliotecas, às bases de dados de referências 
ou à comutação bibliográfica que, para muitos, se torna 
inacessível, em razão do custo. 
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A velocidade com que as informações atualmente 
são difundidas privilegia os canais informais da comuni-
cação, criando condições adequadas para o crescimento 
vertiginoso dos documentos apresentados em formatos 
não convencionais. 

As teses e dissertações são importantes fontes de 
informação, portanto merecedoras de mais atenção por 
parte dos autores, orientadores e instituições patrocina-
doras, no tocante ao conteúdo, formato, armazenamento 
e divulgação. 

Para garantir o reconhecimento dos trabalhos aca-
dêmicos, um dos requisitos básicos é a normalização. Em 
outras palavras, os autores devem obedecer às normas de 
apresentação, que, no caso do Brasil, desenvolvidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Trata-
-se de um conjunto de normas adotadas pelas institui-
ções ou utilizadas como base para criação de manuais 
próprios, que abrangem itens como tipo e tamanho da 
fonte, espaçamento, paragrafação, enfim, tudo o que se 
refere à apresentação do trabalho acadêmico.

Independentemente do meio utilizado para divulga-
ção, o desenvolvimento de um trabalho acadêmico induz 
à sistematização e à padronização dos processos de apre-
sentação, divulgação e armazenamento da informação. A 
normalização destina-se exatamente a orientar a estrutu-
ra formal dos trabalhos acadêmicos, com vistas a definir 
um padrão que permita sua disseminação e recuperação.

Com relação ao suporte eletrônico, para ser devida-
mente registrada, a informação está condicionada a pa-
drões que facilitem sua inclusão num sistema, seu arma-
zenamento, circulação e disseminação. No caso da BDTD, 
que possui caráter internacional, faz-se necessária a utili-
zação de padrões no mesmo nível, para que se eliminem 
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as barreiras e se alcance a simplificação, concretizando-
-se, enfim, a comunicação.

Considerando o esforço que as universidades des-
pendem para vislumbrar a internacionalização e a impor-
tância da pesquisa e, consequentemente, de sua divulga-
ção para tão almejado fim, há de se concluir que se pre-
ocupar com a qualidade da normalização dos trabalhos 
publicados na BDTD faz parte desse processo.

A BDTD tornou mais visíveis as falhas na normali-
zação, quando revelaram inconsistências no uso de pa-
drões internacionais que interferem no nível da qualidade 
da apresentação da produção científica das instituições. 
É o que se constata ao observar a produção dos diversos 
programas de pós-graduação da UFC disponibilizada na 
BDTD.

A UFC indica o uso das normas da ABNT para a 
padronização de suas teses e dissertações. Para tanto, 
disponibiliza um guia de normalização (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ, 2008b), fundamentado nessas nor-
mas, que inclui serviços especializados de apoio à elabo-
ração do trabalho acadêmico oferecidos pelas bibliote-
cas. Seguramente, o uso dessas normas e serviços pode 
contribuir para elevar a qualidade da normalização na 
BDTD/UFC, não apenas no quesito ciência e tecnologia, 
mas também na questão estética demandada pela comu-
nidade do ciberespaço. 

Com base nesta realidade, este estudo propõe-se 
responder as seguintes questões: Por que as teses e dis-
sertações desenvolvidas nos programas de pós-gradua-
ção da UFC não se encontram de acordo com as orienta-
ções de normalização de trabalhos acadêmicos da insti-
tuição? Quais os fatores que influenciam ou interferem na 
normalização das teses e dissertações no âmbito da UFC?
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Elegeu-se como objetivo geral deste estudo anali-
sar as causas do baixo nível de normalização das teses 
e dissertações disponibilizadas na BDTD da Universidade 
Federal do Ceará, com o propósito de apontar possíveis 
soluções e de, consequentemente, de elevar a qualida-
de da normalização desses trabalhos, considerando a sua 
importância para a comunicação científica.

Definidos como seus objetivos específicos estão:

a) avaliar o estado atual da normalização das teses e 
dissertações disponibilizadas na biblioteca digital 
da UFC;

b) identificar os fatores que influenciam a normaliza-
ção das teses e dissertações na UFC; 

c) verificar se os serviços de normalização do traba-
lho acadêmico oferecidos pela UFC são utilizados 
pela comunidade acadêmica.

A pesquisa desenvolveu-se em duas etapas: a pri-
meira, apoiada em abordagem quantitativa, trata da aná-
lise do estado da normalização das teses e dissertações 
publicadas na BDTD/UFC; a segunda procura investigar os 
fatores que determinaram o nível questionável dessas te-
ses e dissertações, no que tange à normalização.

Contextualização da Normalização Científica

 �a comunicação cientíFica

A comunicação científica pode ser definida como a 
troca de informações entre membros da comunidade cien-
tífica, incluindo atividades associadas à produção, dissemi-
nação e uso da informação e sua publicação (DIAS, 1999).
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É por meio da comunicação científica que os mem-
bros das comunidades se mantêm informados sobre as 
tendências da área, dos estudos realizados e de seus re-
sultados. Baseados na crítica e nas citações de outros au-
tores acerca de um trabalho científico, os pesquisadores 
têm mais condições de verificar a confiabilidade das infor-
mações nele contidas.

Dar continuidade ao conhecimento científico é a 
principal função da comunicação científica que, nesse 
sentido, é uma forma de transferência de informação que 
se inicia na necessidade de conhecer os avanços do sa-
ber e transmitir à comunidade os achados e resultados 
de pesquisas e/ou estudos dos vários temas que a ciência 
abraça. 

Os altos custos, o monopólio dos editores, os pro-
blemas de armazenagem, os atrasos nas publicações, o 
impacto das novas tecnologias de informação e comunica-
ção, além da exigência de as universidades se adequarem 
à nova ordem mundial, provocaram reviravolta tanto na 
comunicação científica quanto nos periódicos dessa natu-
reza. Soma -se a isso, segundo Santos e Passos (2002), a 
rigidez do formato impresso em papel e a dificuldade de 
acesso e até mesmo de localização de assuntos de inte-
resse do pesquisador. 

Surgiu, então, um movimento nas universidades, fo-
cado na busca de novas opções para os periódicos cien-
tíficos, contando, para tanto, com o reforço do estágio de 
desenvolvimento da tecnologia de informação, que permi-
tia antever muitas possibilidades, quase sempre suprimin-
do as editoras do processo. Uma das mais bem-sucedidas 
dessas iniciativas foi o arquivo em pré-prints, montado no 
Los Alamos National Laboratory, em 1991, o qual permitiu 
que, de qualquer parte do mundo, pesquisadores da área 
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de Física e de outros setores de estudo relacionados pudes-
sem enviar seus trabalhos para um repositório central, de 
onde poderiam, a qualquer momento, ser recuperados por 
outros pesquisadores neles interessados. (MUELLER, 2006).

A maneira como o cientista transmite a informação 
depende do veículo empregado, da natureza das informa-
ções e do público-alvo. Os veículos adotados pelos progra-
mas de pós-graduação, no Brasil, são a tese, para o douto-
rado, e a dissertação para o mestrado. A divulgação desse 
material apresentou, ao longo da história, características 
complexas, tendo sido o seu armazenamento reconheci-
damente facilitado com o advento do suporte eletrônico. 

Os pesquisadores brasileiros produziram, em 2005, 
1,8% do conhecimento científico do mundo. Os indicado-
res de impactos das publicações, medidas pelas citações 
de artigos em periódicos internacionais, demonstram que 
o Brasil continua ampliando sua participação na produção 
científica mundial, resultado de uma série de políticas de 
fomento apoiadas por agências governamentais como a 
CAPES (2008). Vale lembrar aqui que a maior parte da pro-
dução científica brasileira nasce dentro das universidades.

Os resultados das pesquisas geralmente são divul-
gados por meios tradicionais aceitos pela comunidade 
científica, podendo a comunicação ser informal ou formal. 
A divulgação varia de instituição para instituição, bem 
como entre pesquisadores e outros agentes sociais. A pu-
blicação nos canais formais, em outras palavras, nos pe-
riódicos, é o meio mais reconhecido, especialmente pelas 
instituições que avaliam qualitativa e quantitativamente a 
produção científica de uma área do conhecimento (RIBEI-
RO; SANTOS, 2006). 

De acordo com Oliveira e Noronha (2005), a comu-
nicação impressa evolui continuamente. O aparecimento e 
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o desenvolvimento de novas tecnologias modificam o pro-
cesso de comunicação formal ou informal, estabelecendo 
a forma eletrônica como nova categoria de divulgação dos 
trabalhos intelectuais,classificados, geralmente, de acor-
do com a informação que contêm e com o lugar por eles 
ocupados no fluxo da informação, processo que vai da ge-
ração à divulgação – as chamadas fontes de informação.

Os canais formais de comunicação é que originam 
as fontes primárias, secundárias e terciárias de comunica-
ção. De acordo com Mueller (2007), assim se classificam 
os diversos tipos de documentos ou fontes consultados 
ao longo da pesquisa, com base nas funções da informa-
ção contida. 

A maioria das fontes primárias é largamente disper-
sa e desorganizada do ponto de vista da produção, divul-
gação e controle. Embora de suma importância, algumas 
dessas fontes são difíceis de localizar e empregar (MUEL-
LER, 2007). As teses e dissertações enquadravam-se nes-
sas características, de modo que, apesar de serem docu-
mentos importantes para os pesquisadores, por muitos 
anos ficaram nas prateleiras das bibliotecas com acesso 
restrito. 

Na condição de material não convencional, as teses 
e dissertações não possuem sistema de publicação formal 
e comercial e têm distribuição restrita, razão por que são 
classificadas como literatura cinzenta (CÔRTES, 2006). Es-
sas características retiram das mencionadas publicações 
a importância ou peso das que pertencem à chamada 
literatura branca. Ainda assim, esses trabalhos, tradicio-
nalmente disponibilizados de forma impressa, encontram 
espaço respeitável nos canais de propagação eletrônicos.

A divulgação eletrônica das teses e dissertações 
torna fácil o acesso aos resultados das pesquisas e pro-
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porciona a esses documentos um espaço privilegiado 
nas instituições acadêmicas e governamentais (CÔRTES, 
2006). Ribeiro e Santos (2006) acrescentam que a produ-
ção de uma tese ou dissertação é considerada irrelevante, 
se não produzir o retorno dos investimentos feitos pelas 
agências de fomento à pesquisa. 

Objetivando esse retorno, a CAPES (2006) publicou 
a Portaria No 13, para fins de acompanhamento e avalia-
ção dos programas de mestrado e doutorado, visando, 
além da renovação periódica do seu reconhecimento, à 
implantação de medidas modernizadoras, por exemplo, a 
instalação e manutenção de arquivos digitais, acessíveis 
ao público por meio da Internet, destinados à divulgação 
das dissertações e teses de final de curso. 

As instituições que não possuíam bibliotecas digitais 
particulares passaram a atender às exigências da porta-
ria por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
(BDTD), uma iniciativa do IBICT, em parceria com as insti-
tuições brasileiras de ensino e pesquisa, que possibilita à 
comunidade brasileira de C&T a publicação de suas teses 
e dissertações, produzidas no Brasil e no exterior. Tendo 
como objetivos a disseminação da produção científica, a 
ampliação do acesso à informação e a promoção da equi-
dade social, o IBICT inclui em suas principais vantagens a 
qualidade da descrição das teses e dissertações, a visibili-
dade e o baixo custo do investimento em infraestrutura e 
principalmente a integração local, nacional e internacional 
dos sistemas de informação de teses e dissertações em 
apenas um portal (INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMA-
ÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2006; KURAMOTO, 2006).

A Universidade Federal do Ceará é uma das insti-
tuições de ensino e pesquisa brasileiras que integram a 
BDTD nacional. Para publicar sua produção, a instituição 
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cearense faz uso do software Sistema de Publicação Ele-
trônica de Teses e Dissertações (TEDE), versão modular, 
desenvolvido pelo IBICT, que requer a participação dos 
programas de pós-graduação, do autor e da biblioteca.

A publicação da portaria da CAPES aumentou a ade-
são dos programas de pós-graduação da UFC à BDTD, 
fazendo com que a produção saltasse de um total de 238 
teses e dissertações publicadas, em fevereiro de 2006, 
para 1.005, em agosto de 2008.

A BDTD proporcionou amplo reconhecimento das 
teses e dissertações por parte dos pesquisadores, vez que 
disponibilizava informações específicas, atualizadas e por-
menorizadas, com elevada facilidade de acesso. Essa ino-
vação acarretou uma reflexão sobre o emprego das nor-
mas de apresentação de trabalhos acadêmicos, sobretudo 
porque, de acordo com a portaria da CAPES, as teses e dis-
sertações serão alvo de avaliação quantitativa e qualitativa. 

Fundamentos da Normalização 

A normalização está vinculada aos procedimentos 
adotados para o estabelecimento de padrões que viabili-
zem o uso comum de um produto ou serviço por diferen-
tes usuários. Dantas Filho (1995, p.20) define normaliza-
ção da seguinte maneira:

Processo de formulação e aplicação de regras para 
um tratamento ordenado de uma atividade repeti-
tiva específica, para o benefício e com a cooperação 
de todos os interessados e em particular para a pro-
moção da economia global, ótima, levando na devida 
conta condições funcionais e requisitos de segurança.

As instituições devem enxergar a padronização 
como ferramenta que trará benefícios de custo, prazos, 
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satisfação do cliente e, principalmente, qualidade nos ser-
viços e produtos oferecidos. Deve-se lembrar, porém, que 
a adoção de normas para padronizar documentos por si 
só não garante a adesão irrestrita a elas, convindo, pois, 
que as organizações estimulem a implantação e o empre-
go dessas regras.

No Brasil, a ABNT é responsável pela gestão do pro-
cesso de elaboração de normas brasileiras, sendo, por-
tanto, um organismo que desenvolve normas técnicas 
voluntárias e promove a elaboração de normas que te-
nham demanda da sociedade. Há 55 comitês brasileiros 
de normalização (CB) e 4 organismos de normalização se-
torial. O CB-14 (Informação e Documentação) é responsá-
vel pela criação de normas referentes à padronização dos 
trabalhos acadêmicos.

Normalização dos Trabalhos Acadêmicos

No campo da informação científica e técnica, a nor-
malização é tão importante quanto o é em outros terre-
nos, sendo absolutamente indispensável à cooperação 
entre as unidades de informação, porquanto facilita as 
operações documentais e diminui o custo e o tempo ne-
cessários para realizá-las, viabilizando o intercâmbio e a 
recuperação de informações (CURTY; BOCCATO, 2005).

A normalização visa à padronização e à simplifica-
ção do ato de elaborar qualquer trabalho acadêmico, com 
o propósito de facilitar o processo de comunicação e o 
intercâmbio no âmbito da comunidade científica e de pos-
sibilitar a transferência de informação, sem nunca cercear 
a criatividade e a liberdade dos autores, mas sim, dando 
aos diferentes leitores das variadas culturas o acesso às 
ideias e concepções científicas. 
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Observando as publicações disponibilizadas por al-
gumas instituições de ensino na biblioteca digital, é pos-
sível constatar lacunas na normalização, o que revela uma 
resistência dos agentes principais envolvidos no desen-
volvimento dos trabalhos acadêmicos, causada pelo des-
conhecimento da real utilidade da normalização. 

Vale destacar a importância de apresentar um tex-
to de forma bem estruturada, com citações e referências 
em conformidade com as regras estabelecidas, o que, de 
acordo com Meadows (1999), confere caráter de cientifici-
dade e confiabilidade a esses trabalhos.

As normas brasileiras (NBR) relacionadas à normali-
zação de trabalhos acadêmicos – em especial teses e dis-
sertações – são de responsabilidade do Comitê Brasileiro 
(CB 14) de Informação e Documentação da ABNT, que atua 
no campo da normalização da informação e documentação, 
compreendendo as práticas relativas a bibliotecas, centro 
de documentação e informação, serviços de indexação, re-
sumos, arquivos, ciência da informação e publicação. 

A NBR 14724 tem por objetivo “especificar os prin-
cípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos 
(teses, dissertações e outros), visando sua apresentação à 
instituição (banca, comissão examinadora de professores, 
especialistas designados e/ou outros).” Foi elaborada com 
base na ISO7144 (ABNT, 2005) e informações básicas ati-
nentes à organização de um trabalho, à estruturação do 
texto e sua disposição, entre outras ações complementa-
res de um texto científico.

De acordo com a NBR 14724 (ABNT, 2005), as dis-
sertações e teses podem ser compostas das partes obri-
gatórias e opcionais, levando-se em conta as particula-
ridades de alguns textos, relativamente às divisões das 
seções dos elementos textuais.

http://www.abntnet.com.br/fidetail.aspx?FonteID=37277
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A NBR 14724 (ABNT, 2005) estabelece as regras para 
normalização de alguns elementos que constituem as te-
ses e dissertações, remetendo para as normas específicas 
dos elementos tratados por normas específicas. Normas 
complementares compõem essa pletora, por exemplo, as 
seguintes: 6023 (Referências), 6024 (Numeração progres-
siva), 6027 (Sumário), 6028 (Resumos), 10520 (Citações) 
e, por fim, as normas de apresentação tabular do IBGE 
(ABNT, 2008).

Confirmando a importância da normalização do 
trabalho acadêmico, o MEC exige das IES, para efeito de 
avaliação, mecanismos efetivos de acompanhamento e 
cumprimento do trabalho de conclusão de curso, o que 
acontece quando nelas existem recursos efetivos para a 
operacionalização dessa tarefa,, focada basicamente na 
orientação do aluno, quando do desenvolvimento do tra-
balho de conclusão de curso (BRASIL, 2007).

 Para preencher essa exigência, Rocha (2006) orien-
ta que as IES ofereçam por meio de suas bibliotecas:

a) programa de treinamento de usuário, focado na 
normalização dos trabalhos monográficos;

b) acesso ao conjunto de normas da ABNT para nor-
malização de documentos; 

c) manual explicativo das exigências para apresenta-
ção da produção acadêmica.

Nesse sentido, as instituições de ensino superior 
estabelecem preceitos relativos à apresentação de traba-
lhos acadêmicos e muitas delas disponibilizam guias de 
normalização, considerados excelentes instrumentos de 
orientação. 
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A UFC disponibiliza o Guia de Normalização da UFC 
por via eletrônica e ainda serviços de apoio ao usuário, 
contando, para tanto, com o auxílio dos bibliotecários na 
aplicação das normas da ABNT, na revisão e correção das 
referências, na elaboração da ficha catalográfica, além de 
promoverem visitas orientadas e treinamento para a me-
lhor utilização das bases de dados e coleção de periódicos 
da CAPES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2008a).

Mesmo com essas ações, o que se verifica na prá-
tica cotidiana é a existência de muitos trabalhos acadê-
micos (teses e dissertações) não normalizados e avessos 
às orientações institucionais. As iniciativas do Sistema de 
Bibliotecas atendem as exigências do MEC, no entanto, os 
serviços de apoio precisam ser solicitados pelos professo-
res e alunos. Assim sendo, não existe no âmbito da UFC 
uma interferência direta na normalização dos trabalhos 
acadêmicos desenvolvidos. 

Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, com 
abordagem quantitativa e qualitativa. Seu objetivo pri-
mordial é analisar a normalização das teses e disserta-
ções da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC 
e, em seguida, identificar os fatores que interferiram nes-
sa normalização, estabelecendo relações entre eles e o 
resultado da análise. 

A abordagem quantitativa permitiu avaliar com pre-
cisão o nível da normalização das teses e dissertações; a 
qualitativa possibilitou a identificação dos fatores que in-
terferiram no processo de normalização desses trabalhos, 
utilizando-se o questionário como método de coleta de 
dados junto aos autores e orientadores.
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A pesquisa foi desenvolvida no âmbito da Universi-
dade Federal do Ceará, e os dados, coletados no sítio da 
BDTD/UFC. O universo populacional incluiu as teses e dis-
sertações disponibilizadas até o dia 2 de agosto de 2008, 
perfazendo um total de 859 trabalhos. 

A amostra intencional compreendeu as teses e dis-
sertações cujas defesas ocorreram nos meses de janeiro 
a julho de 2008. Esse critério teve como objetivo garantir 
não ter havido mudanças nas normas de trabalhos acadê-
micos neste período. Foram selecionados, então, 90 tra-
balhos, sendo 25 teses e 65 dissertações, representando 
10,5% do total. A amostra compreendeu trabalhos de 21 
programas de pós-graduação da UFC, do total de 53 ca-
dastrados na BDTD, até a data da coleta.

Para se chegar a conclusões fundamentadas acerca 
do nível questionável da normalização das teses e disser-
tações da BDTD/UFC analisadas, aplicou-se o questionário 
a todos os autores e orientadores do grupo selecionado.

Optou-se por dividir a pesquisa em duas etapas: na 
primeira, procedeu-se à análise da normalização das te-
ses e dissertações depositadas na BDTD/UFC; na segunda, 
procurou-se identificar os fatores que influenciam e/ou in-
terferem na qualidade da normalização destes trabalhos. 

Para realização da primeira etapa da avaliação , 
foram estabelecidos 13 elementos da normalização das 
teses e dissertações, quais sejam: capa, folha de rosto, 
folha de aprovação, resumo em língua vernácula, resumo 
em língua estrangeira, sumário, referências, apresentação 
gráfica, paginação, numeração progressiva, citações, ilus-
trações e tabelas. 

Os elementos estabelecidos correspondem aos 
considerados obrigatórios pela NBR 14724 da ABNT, al-
guns deles imprescindíveis à elaboração do trabalho 
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acadêmico, que se norteia por esta e por outras normas 
complementares.

O suporte teórico da análise das teses e dissertações 
da BDTD/UFC compreende algumas das normas relativas 
à padronização de documentos, de responsabilidade do 
Comitê Brasileiro de Normalização CB-14 de Informação 
e Documentação da ABNT, e à norma de apresentação de 
tabelas, do IBGE.

Os elementos foram analisados por meio de um 
instrumento de avaliação, desenvolvido especificamente 
para este estudo. Cada elemento foi analisado consoante 
as normas da ABNT, à exceção das tabelas, para as quais 
a NBR 14724 orienta o uso das normas do IBGE.

O instrumento de avaliação considerou diferentes va-
riáveis, enfocando os seguintes itens: a existência ou não 
do elemento; a correta localização do elemento na estrutura 
do trabalho; o uso das informações necessárias à apresen-
tação do elemento; a existência de informações desneces-
sárias; a correta disposição das informações no elemento e 
as demais exigências específicas de cada  elemento. 

O índice da normalização do elemento foi estabe-
lecido conforme o grau de atendimento às variáveis esta-
belecidas no instrumento de avaliação, sendo o resultado 
final obtido pela média aritmética dos itens atendidos.

Na segunda etapa da pesquisa, aplicou-se um ques-
tionário aos autores e orientadores dos trabalhos selecio-
nados, a fim de identificar os fatores que influenciaram ou 
interferiram na sua normalização. 

Estruturou-se o questionário utilizando adaptações 
da escala de Likert (MARTINS; LINTZ, 2000), com o propó-
sito de conhecer o posicionamento dos autores e orienta-
dores em relação à normalização. Optou-se por elaborar 
dois questionários, um para os autores e outro para os 
orientadores. 
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O questionário aplicado aos autores foi composto 
de oito perguntas, sendo sete fechadas, com opções para 
comentários, e uma aberta, construída com o objetivo de 
elucidar questões referentes ao grau de importância atri-
buído à normalização do trabalho acadêmico; à relevância 
conferida aos elementos da normalização; à eficácia dos 
instrumentos (normas, manuais, guias...) utilizados para 
a normalização de suas teses ou dissertações; à utilização 
dos recursos de normalização disponibilizados pela UFC; 
à percepção do posicionamento do orientador e da banca 
examinadora em relação à normalização; à avaliação da 
normalização de seus trabalhos e às dificuldades eventu-
almente encontradas.

Aos orientadores, foram feitas cinco perguntas 
fechadas, todas com opções para comentários, com o 
intuito de obter esclarecimentos a respeito do: grau de 
importância atribuído à normalização; da relevância con-
ferida aos elementos da normalização; dos instrumentos 
de normalização (normas, manuais, guias...) indicados 
aos orientandos; da indicação dos recursos de norma-
lização disponibilizados pelas bibliotecas da UFC e da 
percepção do posicionamento do orientando no tocante 
à normalização.

O contato com os participantes da pesquisa foi re-
alizado inicialmente por e-mail, obtido na própria BDTD/
UFC, no módulo usuário do software de automação de 
bibliotecas utilizado na UFC (Pergamum) e nas secreta-
rias dos programas de pós-graduação. Não atingindo um 
número significativo de respostas aos questionários en-
viados por e-mail, procurou-se manter contato pessoal 
com os respondentes, aos quais o questionário deveria 
ser aplicado.
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Análise e Discussão dos Resultados

Como já explicitado, o índice de normalização das te-
ses e dissertações disponibilizadas na BDTD/UFC foi obtido 
pela média por ele alcançada em cada um dos elementos 
analisados. A análise revelou que os elementos que apre-
sentaram menor índice de normalização foram a apresenta-
ção gráfica, com 2,3%, e sumário e referências, ambos com 
5,7%. Os elementos capa e tabelas apresentaram maior ín-
dice de normalização: 60,9 e 45,3%, respectivamente.

Em todos os elementos, sem exceção, a origem dos 
equívocos na normalização é derivada do não uso das 
normas ou de erros na sua interpretação. Nesse sentido, 
Rodrigues, Lima e Garcia (1998) alertam para a baixa pe-
netração das normas junto à comunidade acadêmica.

As dissertações apresentaram maior índice de aten-
dimento às recomendações da NBR 14724 do que as 
teses. Em 28,6% daquelas, a normalização foi observa-
da, enquanto estas alcançaram o percentual de apenas 
23,4%. O resultado sugere que a experiência com pesqui-
sa não influi na normalização do trabalho acadêmico; ao 
contrário, parece provável ser maior o cuidado dispensa-
do às primeiras pesquisas. 

Os resultados da primeira etapa forneceram subsí-
dios para identificar o nível de normalização das teses e 
dissertações por programa de pós-graduação, revelando 
a preocupação que cada um deles dispensa à produção 
científica.

Os programas de pós-graduação em Geologia Am-
biental, Microbiologia Médica e Desenvolvimento e Meio 
Ambiente apresentam maior índice de atendimento às nor-
mas. As maiores fragilidades foram identificadas nos pro-
gramas de pós-graduação em Linguística e em Psicologia.
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Este resultado indica o não uso do Guia de normali-
zação da UFC em caráter oficial, dando margem a que os 
programas de pós-graduação baseiem-se em quaisquer 
orientações, como manuais de outras instituições, ou 
mesmo que procedam a adaptações de normas destina-
das a outros fins, como as de Vancouver, que estabelece 
diretrizes para publicação de artigos de periódicos.

Relativamente à primeira etapa deste estudo, con-
cluiu-se que o índice de normalização das teses e disser-
tações disponibilizadas na BDTD/UFC é de 27,0%, ou seja, 
73,0% não estão de acordo com as normas. Esse dado 
é preocupante e induz à reflexão acerca dos fatores que 
influenciaram esse resultado e da efetividade dos serviços 
de apoio ao trabalho acadêmico, disponibilizados pelo 
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará.

Entre outros motivos para preocupar-se com a nor-
malização dos trabalhos acadêmicos, está a visibilidade 
proporcionada pela BDTD, que elevou a necessidade de 
as instituições de ensino e pesquisa cada vez mais se 
adaptarem aos padrões internacionais. Assim sendo, o 
resultado da normalização das teses e dissertações jus-
tifica uma investigação dos fatores que a influenciam ou 
nela interferem, a qual foi desenvolvida na segunda etapa 
deste estudo.

O número de orientadores de teses e dissertações 
analisadas caiu de 87 para 71, em virtude de 12 professo-
res terem mais de um aluno sob sua orientação. Apesar de 
os questionários terem sido enviados a todos eles, foram 
respondidos por 80 autores (92,0%) e por 59 orientadores 
(83,1%). Os demais não foram localizados, supostamente 
por mudança de e-mail. 

A pesquisa revelou que as normas da ABNT foram 
citadas como o instrumento mais utilizado por autores 
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e orientadores, seguido pelo Guia de Normalização da 
UFC. Contraditoriamente, esse resultado não se coaduna 
com o índice de normalização encontrado, indicando o 
uso inadequado dos mencionados instrumentos. Confir-
mando parcial desconhecimento das normas, 62,5% dos 
orientadores atribuíram um conceito ótimo à normaliza-
ção de seus trabalhos.

Foi mencionada a utilização de outras normas como 
as de Vancouver e da APA, trabalhos de terceiros e até 
manuais de outras universidades, o que denota falta de 
consenso por parte dos programas de pós-graduação e 
dissonância entre os setores da Universidade. 

Verificou-se que, dos serviços disponibilizados pelo 
Sistema de Bibliotecas, o mais utilizado pelos autores e o 
mais indicado pelos orientadores foi a elaboração da ficha 
catalográfica, conquanto a maioria dos trabalhos analisa-
dos não a possuíssem. Ficou comprovado, igualmente, 
que 25,0% dos autores e 10,3% dos orientadores sequer 
sabiam da existência desses serviços, o que demonstra 
mais uma vez a necessidade de sua divulgação por parte 
do Sistema de Bibliotecas da UFC. 

A normalização foi considerada importante mais pe-
los autores do que pelos orientadores. Neste sentido, ao se 
reportarem ao posicionamento de seu orientador em rela-
ção à normalização, 50,0% dos autores responderam que 
essa questão havia sido deixada ao seu critério, demons-
trando indiferença por parte dos orientadores. Vale ressal-
tar que 72,4% dos orientandos asseguraram que os auto-
res acatam todas as orientações relativas à  normalização. 

Averiguou-se que a maioria das bancas examinado-
ras da UFC não se posiciona em relação à normalização, 
perdendo, assim, a última oportunidade de ajustar o tra-
balho às normas vigentes, uma vez que, logo após a de-
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fesa, o trabalho segue para a BDTD/UFC. Dessa forma, 
mesmo que o bibliotecário perceba alguma inconsistên-
cia, não tem autoridade para interferir e, geralmente, o 
autor não se encontra disposto a retomar algo que consi-
dera terminado.

Conclusões

Entre outras funções das instituições de ensino su-
perior, está a de criar e produzir conhecimento. Os resul-
tados de suas pesquisas, todavia, devem ser necessaria-
mente repassados à sociedade, razão por que é imperio-
so viabilizar o fluxo da informação. 

Com o advento da BDTD, as teses e dissertações 
alcançaram grande visibilidade, o que proporcionou aos 
pesquisadores uma pluralidade de fontes de pesquisa atu-
alizadas e de fácil acesso, todas elas disponibilizadas para 
o mundo inteiro, em tempo real. Com esse privilégio, esses 
trabalhos tornam-se passíveis de constante julgamento, o 
que demanda maior atenção dos seus autores,, tanto no 
tocante à qualidade do seu conteúdo quanto na sua apre-
sentação, esta última só alcançada por meio da normali-
zação, que tem a prerrogativa de padronizar e simplificar 
o ato de elaborar o trabalho cientifico, e ainda de facilitar o 
processo de comunicação e o intercâmbio da informação, 
proporcionando, por fim, uma visão uniforme da produ-
ção científica que se traduz em qualidade, especialmente 
quando se trata de documentos em suporte eletrônico. 

Embora não se encontre explícita, foi considerada 
a hipótese de as teses e dissertações disponibilizadas na 
BDTD/UFC não estarem normalizadas. Isso se confirmou 
ao se observar que 73,0% dos trabalhos não se encontram 
de acordo com o que preceituam as normas da ABNT.
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Em relação aos fatores que interferem na normali-
zação das teses e dissertações, concluiu-se que:

a) as teses e dissertações disponibilizadas na BDTD/
UFC apresentam baixo índice de normalização;

b) não há consenso por parte dos programas de pós-
-graduação sobre as normas que devem ser utili-
zadas na normalização dos trabalhos acadêmicos; 

c) há pouca utilização do Guia de normalização da 
UFC e dos serviços de orientação ao trabalho aca-
dêmico desenvolvidos pelo Sistema de Bibliotecas 
da UFC; 

d) ainda não está assente por parte dos programas de 
pós-graduação da UFC o real conhecimento acerca 
da importância de dar visibilidade, por meio da BDTD, 
aos trabalhos disponibilizados nas  bibliotecas, 

Esse resultado denota um descaso com a normali-
zação, mostrando que o uso das normas precisa ser visto 
pela comunidade acadêmica como instrumento facilitador 
e não como um empecilho para a elaboração do trabalho 
científico. As ferramentas e serviços existentes na UFC para 
esse fim são reconhecidamente eficazes, restando apenas 
que a comunidade acadêmica alcance a convicção de que 
urge divulgar esses serviços e uniformizar a normalização.

Considera-se, pois, que os objetivos da pesquisa fo-
ram alcançados e, para minimizar os problemas encon-
trados na normalização da produção científica da Univer-
sidade Federal do Ceará, sugerem-se as seguintes ações: 
divulgação dos serviços de orientação ao trabalho acadê-
mico; integração dos programas de pós-graduação com o 
sistema de bibliotecas e regulamentação do uso das nor-
mas da ABNT na normalização dos trabalhos acadêmicos.
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