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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, PPGE

      PROCEDIMENTOS APÓS A REALIZAÇÃO DA DEFESA

1.  ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DA DISSERTAÇÃO  (versão impressa e CD)

– O aluno tem o prazo de 60 (sessenta) dias após a defesa para entregar as cópias da 
versão definitiva, que são aprovadas pelo orientador e homologadas pelo Colegiado de 
Curso; 

– Dentro do prazo regimental (até 30 dias após a defesa), o ORIENTADOR é o responsável 
pela verificação se a versão segue todos os itens normatizados para a versão definitiva da 
Dissertação. Esse encaminhamento será feito pelo orientador, por meio do preenchimento 
da Ficha de Revisão Final da Dissertação, cujo modelo encontra-se disponível no site do 
PPGE/Formulários.

– É da responsabilidade do Orientador verificar que o exemplar esteja 100% de acordo com 
as normas. Entretanto, caso o exemplar esteja em desacordo com as normas, este será 
devolvido ao Orientador para que seja providenciada a eventual  correção ou errata.  O 
reencaminhamento  à  Secretaria,  após  a  correção,  também  é  de  responsabilidade  do 
Orientador. 

– O conteúdo  da versão  digital  será  conferido  pela  Biblioteca  e  deverá  estar  idêntico  à 
versão impressa e, havendo diferenças entre eles (impresso/digital), a Biblioteca Central 
não aceitará o depósito, até que sejam corrigidas as irregularidades. 

– A versão digital deverá estar em formatos com a extensão doc ou pdf, em arquivo único, 
com tamanho máximo de 10MB. Não devem estar criptografados e nem conter chaves de 
proteção que restrinjam o acesso ao conteúdo a ser publicado na Biblioteca Digital  de 
Teses e Dissertações, BDTD. A proteção do arquivo será feita pela própria BDTD.  Caso 
haja arquivos de som, imagem e/ou vídeo, é recomendável utilizar os seguintes formatos: 

Som - MPEG-3 (MP3), WAVE ou MIDI; Imagem – JPEG;  Vídeo – MPEG.

– O aluno deve  solicitar  a  confecção da  Ficha catalográfica da Biblioteca  que deve ser 
impressa no verso da primeira página da dissertação (capa) –  conforme Instrução 
Normativa  001/2009–PROPESP/UNICENTRO  e  de  acordo  com  a  Instrução  Normativa 
007/2013-PPGE. A solicitação e elaboração da ficha deve ser encaminhada para o e-mail 
do responsável na Biblioteca pela catalogação, com 10 (dez) dias de antecedência;

– Contatos para elaboração da ficha catalográfica e maiores informações: 

a) Campus Santa Cruz, ramal 1045, com Vania (vaniajsilva@gmail.com) ou 

b) Campus CEDETEG, ramal 8113, com Fabiano (fjuca@unicentro.br) 

– Enviar cópia do resumo da dissertação para o e-mail do Programa, o qual será 
encaminhado ao Banco de teses/dissertações da UNICENTRO e para fornecimento das 
informações no site da CAPES.  A disponibilização da Dissertação junto à Biblioteca Digital 
é  uma exigência direta da CAPES a todos os Programas de Pós-Graduação (Portaria 
Capes 013/2006). 
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– Normas  gerais  para  elaboração  e  modelo  de  encaminhamento  da  versão  definitiva 
impressa e digital estão disponíveis no site do Programa. 

– Os exemplares impressos deverão estar encadernados em brochura ou em capa dura, nas 
cores preto e amarelo,  conforme modelo na IN 007/2013-PPGE; 

– Encaminhar à Secretaria do Programa,  1  (uma)  via  da  Ficha  de  Revisão  Final  da 
Dissertação e  3 (três) exemplares impressos da Dissertação, os quais serão distribuídos 
da seguinte forma:

• 1 (uma) via para a Secretaria do Programa;
• 2 (duas) vias para o acervo das Bibliotecas de cada um dos campi.

– Encaminhar à Secretaria do Programa, 2 (duas) cópias digitais da versão definitiva da 
dissertação de Mestrado  (arquivo em .pdf) e 2 (duas) capas de CD, com igual conteúdo ao 
da versão impressa, as quais serão distribuídas da seguinte forma:

• 2 (duas) cópias para as secretarias do programa de cada um dos campi.  

Observação: A distribuição de cópias do trabalho definitivo, versão impressa e digital para 
os membros da Banca fica sob responsabilidade do aluno. 

2. ENCAMINHAMENTOS PELO ALUNO

– Preenchimento da ficha de cadastro de discentes da CAPES*;

– Autorização para disponibilização da dissertação na Internet*;

– Termo de Ciência*.

*Documentos disponíveis no site do PPGE.

– Entrega das vias digitais e impressas à Secretaria do PPGE e aos membros da Banca, 
conforme item 1.

3. ATA DE DEFESA 

– Cópia da Ata de Defesa será entregue ao aluno após a Defesa. A mesma tem validade de 
1 (um) ano;

– Caso o aluno precise fazer mais de um encaminhamento de Ata, deverá providenciar cópia 
autenticada, pois a Ata de Defesa será emitida apenas uma vez.

4. HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE DEFESA

– O aluno deve aguardar a homologação da Ata de Defesa pelo Colegiado do Programa e 
homologação do Título pelo COU/UNICENTRO;

– A Secretaria deve encaminhar processo aos Conselhos Superiores contendo cópia dos 
seguintes documentos: 
. requerimento de homologação 
. cópia da Ata de Defesa homologada pelo Colegiado;
. cópia do Histórico das disciplinas cursadas;
. comprovante de envio ou aceite de Artigo em Revista Científica.

– O Título de Mestre em Educação somente será expedido após o cumprimento de todas as 
exigências referentes à entrega da versão final da Dissertação.
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