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PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

ORIENTAÇÕES E DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES APÓS A DEFESA DA DISSERTAÇÃO,

TRABALHO DE CONCLUSÃO OU TESE

Passo 1 – Imediatamente após a defesa, anexar no sistema a ata de defesa escaneada e entregar na Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PRPPG 2 (duas) vias da ata de defesa e 2 (duas) vias da folha de

aprovação, assinadas originalmente.

Passo 2 – Finalizar o projeto junto ao Setor de Pesquisa conforme abaixo:

1. O orientador deverá encaminhar a dissertação, trabalho de conclusão ou tese revisada, após defesa, em

PDF para o e-mail sec.pesquisa@ufvjm.edu.br

2. No corpo do e-mail  deverá  constar:  o  título  do projeto,  o  número de registro  do projeto  no SIGA e a

informação de que o orientador leu,  revisou e está de acordo com a versão da dissertação, trabalho de

conclusão ou tese encaminhada.

3. Não havendo nenhuma intercorrência, será dada a baixa do projeto no SIGA e na situação do projeto deverá

constar obrigatoriamente a expressão “ENCERRADO COM RELATÓRIOS”.

Passo 3 – Orientações quanto às páginas iniciais da dissertação, trabalho de conclusão ou tese, que

deverá seguir a seguinte ordem:

 Capa

 Folha de rosto

 Ficha catalográfica (Biblioteca) impressa no verso da folha de rosto

 Folha de aprovação (original ou cópia) devidamente assinada pelos membros da banca.

 Para os discentes que em virtude da participação remota do membro da banca, a 

dissertação impressa deverá ser colocada uma cópia da videoconferência logo após a 

folha de aprovação.

Sugestão: verificar o link do Manual de Normalização

http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/936

Quanto a capa da dissertação, acessar o link:

 Capa para os Trabalhos de Conclusão (Dissertação, Tese e Relatório Técnico) em formato vetorial 
(EPS) e em formato bitmap (JPG). Recomenda-se enviar para a gráfica o formato EPS. Se, por 
ventura, a gráfica escolhida não utilizar o formato vetorial (EPS), disponibilizar a mesma o formato 
bitmap (JPG). Papel off set ou AP, gramatura 180 a 210 gramas por metro quadrado. Caso tenha 
dúvidas, gentileza ver o Modelo  .
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Passo 4 –   Verificar pendências com a   biblioteca  .

Passo 5 – Documentos exigidos para entrega da versão final da dissertação, trabalho de conclusão ou tese, em 

até 90 (noventa) dias após a defesa:

1. 01 (um) exemplar  da dissertação,  trabalho de conclusão ou tese.  (Ficará a cargo do pós-graduando a

consulta ao orientador, aos membros da banca e à coordenação se esses exigirão a versão final da dissertação,

trabalho de conclusão ou tese impressa e será sua responsabilidade também a entrega dessas versões.)

2. 01 (um) CD contendo cópia da dissertação, trabalho de conclusão ou tese revisada e corrigida (o documento 

deverá estar compilado em apenas um arquivo em Word e um arquivo em PDF), e questionário com informações

do Trabalho de Conclusão para a Plataforma Sucupira, devidamente preenchido, que deverá estar em formato 

Word. O questionário está disponível no link:http://10.254.32.3:8081/prppg/pos-graduacao/formularios-

diversos/questionario-plataforma-sucupira.doc/view   

3. Declaração final do orientador disponível no link:   http://10.254.32.3:8081/prppg/pos-

graduacao/formularios-diversos/declaracao-orientador-coordenador.doc/view   

4. Termo de Autorização para disponibilização e licenciamento de Dissertações e Teses 

e Monografias de especialização no Repositório Institucional da UFVJM preenchido e 

assinado.

Acessar: http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/termo_autorizacao_teses_dissertacoes.odt

5. Certidão de quitação eleitoral atualizada. Acessar site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

6. Para os doutorandos, 1 (uma) via da ata de qualificação assinada originalmente.

Obs.: De acordo com a Portaria nº 206, de 4 de setembro de 2018:

“Art. 1º Os trabalhos produzidos ou publicados, em qualquer mídia, que decorram de atividades financiadas, integral ou 

parcialmente, pela CAPES, deverão, obrigatoriamente, fazer referência ao apoio recebido”.

Art. 3º Deverão ser usadas as seguintes expressões, no idioma do trabalho:
“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil 
(CAPES) - Código de Financiamento 001.”

Passo 6 – O local da entrega da versão final dependerá de cada programa. Caso não seja exigência do programa que o

discente faça a entrega em sua secretaria, fica estabelecido que a entrega da versão final será na PRPPG de segunda à

sexta de 09:00 às 11:30 e de 14:00 às 16:30 horas.
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