
Orientações para a entrega da VERSÃO FINAL para HOMOLOGAÇÃO

DISSERTAÇÃO E TESE

Uma vez aprovada a Dissertação de Mestrado ou Tese de Doutorado, e feitas as correções sugeridas pela
banca, a VERSÃO FINAL PARA A HOMOLOGAÇÃO deverá ser entregue à secretaria do PPGFis para análise e
aprovação pela CPG, acompanhada dos seguintes documentos:

1. Carta de encaminhamento,  assinada pelo orientador e  pelo pós-graduando, declarando que as  alterações
sugeridas pela banca examinadora foram realizadas. Para esta carta não existe modelo fixo. 

2. Uma Cópia impressa, de boa qualidade e com encadernação simples, da versão final a ser homologada. 
3. Formulários 5 e 5A. Estes formulários são preenchidos no dia da apresentação da Dissertação ou Tese para a

banca examinadora, e devem conter a ASSINATURA de todos os membros da banca. Os membros suplentes
não devem ser listados.

4. Termo de autorização para inserir  a  Dissertação ou  Tese  na  Base  de  Dados  da  UFPel  e  do  IBICT,
disponível no site do Sistemas de Bibliotecas (http://wp.ufpel.edu.br/sisbi/).

5. Declaração de ausência de débitos com o Sistema de Bibliotecas da UFPel.  Esta declaração deverá ser
solicitada à Biblioteca de Ciência &Tecnologia, localizada no campus Capão do Leão. 

6. Versão eletrônica em pdf da versão final a ser homologada. Esta versão em pdf deverá ser enviada para o e-
mail cpgfisica@ufpel.edu.br.

7. Arquivo em doc (não docx),  com os dados da Dissertação ou Tese apresentada. Este arquivo eletrônico,
enviado para o e-mail  cpgfisica@ufpel.edu.br, deverá ter a seguinte estrutura:

********************************************************************************
Título: ??????? usar letras minúsculas. ????????
Autor: ???? nome completo do aluno. ??????
Orientador: ????? nome completo. ?????
Co-Orientador: ???? incluir, caso exista. ?????
Defesa: ??? colocar a data de defesa no formato dia/mês/ano. ?????
Área de Conhecimento: ??? usar as áreas de conhecimento da CAPES. ????
Projeto de Pesquisa: ??? incluir o projeto de pesquisa no qual a Dissertação ou Tese se insere. Consultar os

projetos em andamento do Programa, listados na plataforma SUCUPIRA, no qual o estudante esteja vinculado. ?????

Resumo

????? colar o resumo apresentado na versão para homologação. ?????

Palavras-Chave: ??? incluir pelo menos 3, separadas por ponto. ?????

********************************************************************************
Abstract

????? colar o resumo em INGLÊS na versão para homologação. ?????

********************************************************************************
Key-words: ??? incluir pelo menos 3, separadas por ponto. ?????

A Coordenação.
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