ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA DA VERSÃO FINAL DE TESES E DISSERTAÇÕES

IMPORTANTE:
A não entrega dos documentos descritos abaixo, no prazo estipulado, acarretará na perda do
direito de homologação da defesa e consequentemente na perda do direito ao título de
mestre/doutor e emissão do diploma, tendo direito apenas ao atestado de conclusão das
disciplinas cursadas.

Entregar em até 60 dias corridos após a data da defesa:
a) duas (02) cópias originais da tese/dissertação, na versão final com as correções sugeridas
pela banca, com todas as ASSINATURAS na folha de aprovação, encadernadas em capa
plastificada em papel couchê. O título final da tese/dissertação deve constar na ata de defesa.
Em caso de divergência no título, a tese/dissertação não será recebida;
b) uma (01) cópia digital da tese/dissertação, na versão final com as correções sugeridas pela
banca, em formato PDF (por e-mail);
c) declaração atestando que a tese/dissertação se encontra de acordo com as normas do manual
de trabalhos acadêmicos da UDESC;
d) declaração do orientador, atestando que as correções sugeridas pela banca foram acatadas e
incluídas na versão final da tese/dissertação;
e) documento "Termo de Autorização Teses e Dissertações", preenchido e assinado pelo
doutorando e orientador, autorizando a divulgação eletrônica, via internet, da tese/dissertação.

Entregar em até 1 ano após a data da defesa:
f) MESTRADO: comprovante de submissão de um artigo relacionado ao tema da sua dissertação
para publicação em revista científica com corpo editorial QUALIS A ou B;
DOUTORADO: comprovantes de submissão de dois artigos relacionados ao tema da sua tese
para publicação em revista científica com corpo editorial QUALIS A ou B;
g) declaração do orientador atestando ciência e concordância com a submissão do(s) artigo(s);
h) cópia do(s) artigo(s) em formato PDF (por e-mail);
i) requerimento para inclusão de especialidade no diploma (somente se for necessário, pois a
inclusão de especialidade não é obrigatória).

