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ORIENTAÇÕES 

 

Entrega de versão definitiva de dissertações/artigos de mestrado 
 

1. Procedimentos iniciais 

Após a aprovação, o discente deverá retirar na Secretaria de Pós-Graduação: 

- uma cópia da ata de defesa; 

- autorização para elaboração de ficha catalográfica junto à Biblioteca. 

 

2. Ficha catalográfica 

O discente deverá fornecer à Biblioteca Central do Centro Universitário Metodista, Unidade 

IPA uma cópia eletrônica da versão final de sua dissertação. O prazo para a entrega da 

ficha catalográfica pela Biblioteca é de 5 (cinco) dias úteis. 

 

3. Prazo 

O discente terá o prazo de até 30 dias, a contar da data da defesa, para entrega da versão 

definitiva na Secretaria de Pós-Graduação. 

A versão final deverá seguir TODAS as orientações descritas no item 4. 

 

4. Formatação da versão final 

- encadernação - Capa dura - cor da capa: preta; tipo de fonte: arial; cor da fonte: 

dourada. Lombada com o símbolo da Rede Metodista, título da dissertação e ano de 

publicação (prazo de 3 dias); 

- seguir as normas do Manual de Redação Acadêmica da Pós-Graduação, conforme 

modelo (arquivo – Modelo de Dissertação). 

 

Obs: Os artigos devem seguir as mesmas normas. Substituir “dissertação” por 

artigo conforme seguem as orientações. 
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5. Entrega 

A versão final deverá ser entregue pelo próprio aluno em duas cópias impressas, conforme 

orientações do item 4 e uma cópia em cd, formato .pdf, devidamente identificado, 

mediante assinatura do protocolo e do formulário de autorização para publicação de 

dissertações. 

 

6. Formulário de autorização para publicação de dissertações 

O formulário irá autorizar a disponibilização das versões impressa e eletrônica da 

dissertação nas Bibliotecas da Rede Metodista. Deverá ser preenchido e assinado na 

Secretaria de Pós-Graduação no ato da entrega da versão final. 

 

7. Diploma 

Os diplomas serão disponibilizados na Secretaria de Pós-Graduação após 60 dias a contar 

da entrega da versão final. 

O diploma somente poderá ser retirado pelo diplomado, mediante assinatura no 

documento e registro em protocolo próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, 11 de setembro de 2009. 

 


