
Importante: O TÍTULO DA DISSERTAÇÃO/TESE TEM QUE SER RIGOROSAMENTE IDÊNTICO AO REGISTRADO NA ATA DA DEFESA  

Procedimentos 
Necessários Pós-

Defesa de 
Dissertação 

Mestrado/Tese 
Doutorado 

1. Pré-encadernação: A versão final da dissertação/tese deverá estar de acordo com as normas na Biblioteca Central, 
disponíveis em: http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/normalizacao-2/ 
 

2. Ficha Catalográfica: Através do link: http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/usando-a-ficha-catalografica/ 
O requerente confecciona sua própria ficha catalográfica, conforme as orientações da Biblioteca Central, disponíveis neste mesmo 

endereço acima. A ficha catalográfica gerada pelo sistema deve ser impressa NO VERSO DA FOLHA DE ROSTO de teses e 
dissertações.  

3. Pegar na secretaria PPGE as folhas de aprovação da dissertação/tese assinadas pelos membros da banca.  
*Obs: Lembramos que as folhas de aprovação da dissertação/tese assinadas e a ficha catalográfica deverão integrar tanto a 

via da dissertação/tese encadernada quanto a digitalizada. Atentar quanto à paginação: nº da pagina final da dissertação 

deve coincidir com o número de páginas registrado na ficha catalográfica. 

Depósito na secretaria do PPGE 

4. duas vias da dissertação/tese em suporte papel devidamente encadernadas – capa azul marinho com letras douradas.  

5. Vias do arquivo da dissertação/tese, com ficha catalográfica – (um cd contendo a via da dissertação em arquivo PDF e 
outro cd contendo a via da dissertação em arquivo Word). OS CD(S) deverão estar protegidos com capa e identificados, 
como o modelo abaixo: 

 

 

 

 

6. A dissertação deverá conter todos os elementos pré-textuais obrigatórios (folha de rosto, folha de aprovação – com data e 
assinaturas - resumo e palavras chaves em língua vernácula e em língua estrangeira, sumário). 

7. Formulários de autorização de divulgação da dissertação/tese, originais e assinados, a saber: 

• Termo de Autorização para publicação de trabalhos acadêmicos em formato eletrônico no Repositório Institucional Digital da 
Produção Científica e Intelectual da UFJF, disponível em: http://www.ufjf.br/poseconomia/formularios/formularios-2/. 

• Autorização Publicação de Dissertação_Tese, disponível em: http://www.ufjf.br/poseconomia/formularios/formularios-2/. 
 
Para mais informações consulte:                                                                                                  
http://www.ufjf.br/propg/files/2011/11/Resolu%C3%A7%C3%A3p-16-2016-CSPP-Homologa%C3%A7%C3%B5es.pdf 
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Esclarecimentos sobre trâmite do processo de homologação da dissertação: 

 

1. Após a entrega do material mencionado nos “Procedimentos Pós-Defesa de Dissertação/Tese”, a secretaria do PPGE abre 

o processo de homologação que é encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG). 

2. Após o trâmite na PROPG, o processo é enviado à  Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA), podendo 
levar de 3 a 6 meses a conclusão para emissão do certificado.  

Desejamos a todos, muito sucesso em suas defesas! 

Secretaria PPGE 

 

 

 


