
 

 

Encaminhamentos posteriores à defesa da dissertação/tese: 

1. A incorporação de correções e alterações sugeridas pela banca no artigo científico deve ser 

definida pelo orientador e informada ao mestrando; 

2. O orientador continua sendo o responsável por aprovar a versão final do trabalho. Assim, a versão 

encadernada deve vir acompanhada de documento do orientador informando que a mesma foi 

revista e está de acordo com as alterações sugeridas pela banca. Vide modelo de documento no site 

do programa.  

3. O trabalho final deve ser entregue na Coordenação da Pós-Graduação, impresso (cor preta, letras 

douradas) e acompanhado do arquivo digital em pdf enviado por email ao PPGCF; 

4. O arquivo digital (em pdf) deve conter o trabalho completo em único arquivo (incluindo capa, 

elementos pré-textuais, ficha catalográfica e folha de aprovação assinada por todos os membros da 

banca e demais seções). O orientador deve receber o arquivo digital em formato Word, por email.  

4. Um dos exemplares impressos será encaminhado imediatamente à biblioteca, exceto quando for 

objeto de patente. Neste caso, o candidato deve disponibilizar documento informando que o 

exemplar deve ficar retido não deve ser disponibilizado. Vide modelo de documento no site do 

programa.  

5. Dissertações/teses no formato de artigos podem não ser divulgadas imediatamente no site do 

programa, caso solicitado pelo orientador. Neste caso, apenas o resumo e o abstract serão divulgados 

no site, junto com a seguinte informação: Trabalho completo contendo artigos científicos. 

Aguardando a publicação dos resultados. 

6. A princípio, a versão eletrônica da dissertação/tese contendo artigos poderá ser retida por até 12 

meses. A partir deste prazo, o trabalho completo será divulgado na página do programa. Havendo 

necessidade de prorrogação dos 12 meses, o orientador deve discutir com a coordenação os 

encaminhamentos.  

7. Os docentes devem informar à Secretaria do Programa (com cópia para a coordenação do 

programa), sempre que um artigo derivado de dissertação for publicado, acompanhado da referência 

no formato ABNT. Neste caso, será incluída no site a referência e um hiperlink para acesso do artigo, 

logo abaixo do resumo. 



 

8. Entregar na coordenação o termo de responsabilidade de autoria, modelo disponível no site do 

programa. 

9. Entregar na coordenação o termo de responsabilidade de citação, modelo disponível no site do 

programa. 

10. Providenciar a ficha catalográfica. Para tanto, agendar com a bibliotecária a elaboração da ficha 

antes da encadernação do exemplar final.  

 

 

 

 


