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AUTORIZAÇÃO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DISSERTAÇÃO 
 

ORIENTADOR 
Declaro que a dissertação do(a) aluno(a): ____________________________________________________ 

inclui em seu texto as alterações sugeridas pela Banca Examinadora da Defesa. 

Em cumprimento ao Art. 37º inciso II do Regimento Geral PPGES, encaminho anexo a esse formulário 1 

(uma) cópia de pelo menos 1 (um) artigo completo a ser submetido para revista ou congresso específico da 

área. Abaixo, apresento informações sobre publicação pretendida ou já alcançada: 

(  ) Congresso Científico: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(  ) Revista Científica.  

Nome Periódico: __________________________________________________________________ 

Avaliação Qualis CAPES Engenharias I: ________________ Interdisciplinar: _________________ 

Em _____ de ______________ de 20___. 

Professor(a): __________________________________________Rubrica: _____________________ 
 

 

COORDENAÇÃO DO PPGES 
Autorizo a impressão e encadernação da dissertação considerando que a versão final da dissertação 

satisfaz ao Art.44 do Regulamento Geral da Pós-graduação da UFES, referente às Normas para 

Apresentação Gráfica de Dissertações e teses defendidas nos Programas de Pós-Graduação da UFES. 

Em _____ de ______________ de 20___. 

Coordenação: _________________________________________Rubrica: ____________________ 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 11/2010- PRPPG 
Das Condições para Obtenção do Grau 

Art. 42. Para fazer jus ao título de mestre ou de doutor o candidato deverá obter o número mínimo de créditos estabelecido 
no Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em que estiver matriculado e ter sua Dissertação de Mestrado ou Tese 
de Doutorado aprovada pela Comissão Examinadora. 
Art. 43. Cumpridas as exigências para obtenção do grau, cada Programa de Pós-graduação poderá estabelecer condições 
adicionais para obtenção dos títulos de mestre ou de doutor, tais como submissão a exame de qualificação, apresentação de 
trabalho em encontros científicos, publicação de artigos científicos, dentre outras previstas no Regimento Interno ou em 
normas aprovadas, com a devida antecedência, pelo Colegiado Acadêmico do Programa. 
Art. 44. A expedição de documento de conclusão de Curso de Mestrado ou de Doutorado ou o requerimento do respectivo 
Diploma somente ocorrerá após entrega da versão final da Dissertação ou Tese, em meio impresso e eletrônico, de acordo 
com as normas gerais vigentes por ocasião da defesa. 
§ 1º As normas específicas, incluindo o número de exemplares da versão final corrigida da Dissertação ou Tese, em meio 
impresso, a serem depositados junto à secretaria do Programa de Pós-graduação, deverão ser fixadas pelo Colegiado 
Acadêmico. 
§ 2º Os alunos de Mestrado e de Doutorado da UFES deverão fazer a entrega da versão final de suas teses e dissertações 
em formato eletrônico, simultânea à apresentação impressa, preenchendo e assinando o Termo de Autorização disponibilizado 
pela Biblioteca Central da UFES, que gerencia a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), estando integrada à BDTD 
Nacional, mantida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 
§ 3º A divulgação da versão final impressa ou em meio eletrônico deve resguardar os interesses de propriedade intelectual da 
UFES, conforme estabelecido no Artigo 11 deste Regulamento, bem como o caráter de ineditismo que é exigido na submissão 
de publicações em periódicos especializados. Normas para Apresentação Gráfica de Dissertações e teses defendidas 
nos Programas de Pós-Graduação da UFES. http://www.prppg.ufes.br/pos_normas_apresentacao.asp 
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