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- (2 vias) Cópias da dissertação impressa, corrigida, encadernada e assinada versão final (Capa
dura na cor Preta com Dourado);
- (2 vias) do termo de autorização para divulgação da dissertação assinada;
- (2 vias) Formulário de depósito legal de dissertação de mestrado;
- Formulário para entrega do Trabalho Final assinada pelo Professor(a) orientador (a);
- Um cd com o arquivo em PDF e RTF sem código de segurança e paginação igual à via
impressa; adicional opcional na língua inglesa;
- Folha de aprovação assinada pelos membros da Banca, para ser escaneada e inserida na
versão final de sua dissertação;
Obs. Não se esquecer de inserir a folha de aprovação digitalizada e ficha catalográfica na versão
final da dissertação.
OS FORMULÁRIOS SUPRACITADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA PÁGINA DO MESTRADO E
DEVERÃO SER DIGITALIZADOS.

ROTEIRO PARA ENCADERNAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES

(PRÉ-TEXTUAIS)
Impressão: somente frente (não frente verso)
Capa (Lombada) – VER MODELO
Folha de rosto – obrigatório. O título deve estar em português e inglês.
Ficha catalográfica – obrigatória. A ficha deverá aparecer na versão impressa no verso da folha
de rosto e no arquivo em PDF, ela virá após a folha de rosto.
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Lista de tabelas - opcional
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