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Homologação de Dissertação e Tese 

Prazo para envio dos documentos para homologação de trabalhos de conclusão (tese e 
dissertação) de acordo com nosso regulamento e resultado da defesa, são: 

1. APROVADO: 15 dias; 
2. REVISÃO DE FORMA: 30 dias. 

 

Os documentos devem seguir as instruções do material obrigatório que deve ser 
entregue para a secretaria (a. Instruções para entrega de dissertação e tese).  
 
Na época da defesa a secretaria indicará o número da sua TESE/Dissertação para colocar 
no volume. 
  
O material deve incluído no SEI (pelo orientador) ou enviado para o e-mail da 
secretaria em pdf. Os arquivos solicitados devem ser enviados separadamente (tese, 
resumo, termo BCE, e-mail, comprovante submissão de artigo, etc).  
  
O arquivo com resumo, abstract e palavras chave, precisam ser copiados para inclusão 
dos dados na plataforma Sucupira, portanto certifiquem-se que o arquivo pdf pode ser 
copiado, sem estes dados não conseguimos cadastrar os trabalhos no Sucupira. As 
palavras chave devem estar separadas por ponto e vírgula. 
  
O título da dissertação/tese no relatório de defesa, SIPPOS e volume final devem 
ser idênticos (hifens, ponto, virgula, etc), qualquer discrepância com o relatório de 
defesa não é aceita pelo DPG, por favor, no dia da defesa, verifiquem se está tudo 
correto, e caso não esteja solicite a correção imediatamente. 
  
O parecer do orientador, no caso de revisão de forma, deve incluir que "a revisão foi 
realizada e aprovada". 
  
Por gentileza, certifiquem-se de que os agradecimentos à CAPES (em artigos e na 
dissertação) estão corretos de acordo com a Portaria No. 206 de 4 de setembro de 2018 
(c. Agradecimentos, Portaria CAPES 206 de 04 de setembro de 2018): 

• "O presente trabalho  foi realizado com apoio 
da Coordenação  de  Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil 
(CAPES)  -  Código de Financiamento 001" 

• "This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior  - Brasil (CAPES) - Finance  Code 001" 
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