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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE EMISSÃO DE DIPLOMA 

 

Para a Biblioteca Universitária – BU        

- 01 (uma) cópia impressa em formato A5 (de acordo com decisão da Câmara de Pós-Graduação em 

14/12/2006)  

- 01 Uma cópia digital no formato A5 em PDF do trabalho na íntegra (conforme Ofício 

n.º 010/PRPG/2002), acompanhada de uma cópia do resumo e abstract seguido das palavras-

chave no formato WORD, ambos os arquivos no mesmo CD/DVD-ROM; 

- Preenchimento e entrega do Termo de Autorização para disponibilização do trabalho na internet; 

Disponível em: http://portal.bu.ufsc.br/normas-e-procedimentos/deposito-legal-teses-dissertacoes/ 

   

Para o LDA 

- 01 exemplar da dissertação impresso e encadernado conforme legislação vigente para o LDA/ARQ; 

- 01 CD com Cópia eletrônica da dissertação na íntegra; 

 

Para o PósARQ:  

- Declaração de quitação com a BU; 

- Declaração de entrega da dissertação à BU;  

- Declaração de entrega da dissertação ao LDA; 

- Atestado do Orientador declarando que todas as recomendações da banca foram atendidas pelo 

aluno quando da revisão do trabalho;  

- 01 exemplar da dissertação impresso e encadernado conforme legislação vigente para o PósARQ;  

- 01 exemplar da dissertação para cada membro da banca conforme legislação vigente e conforme 

indicação de preferência registrada na Ficha de Correções;  

- 01 CD com os seguintes arquivos:  

a) 01 cópia eletrônica da dissertação na íntegra, no formato PDF em um único arquivo, em CD-ROM  

b) resumo da dissertação conforme registrado no documento impresso, no formato Word; 

c) 3 palavras-chave, no formato Word;  

d) abstract da dissertação conforme registrado no documento impresso, no formato Word; 

e) 1 artigo produzido com o orientador acerca do assunto da dissertação, com no mínimo 6 páginas, 

já aceito para publicação, incluindo a referência completa da publicação, no formato PDF. 

 - Cópia autenticada do diploma da graduação;  

- Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento, contendo as averbações referentes à 

sentença judicial sobre alterações do nome, se for o caso; 

- Cópia autenticada da Carteira de Identidade; 

- Cadastro de Trabalhos de Conclusão preenchido; 

- Avaliação do Egresso preenchida; 
Nota: o selo dos CDs deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: 

[Logo] 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo PósARQ/UFSC 

Dissertação de Mestrado 

[Título] 

[Autor] 

[Orientador] 

[Ano da Defesa] 

http://portal.bu.ufsc.br/files/2013/10/autorizacao-diss.-teses.pdf
http://portal.bu.ufsc.br/normas-e-procedimentos/deposito-legal-teses-dissertacoes/


 


