INFORMAÇÕES SOBRE ENTREGA DE DISSERTAÇÃO/TESE/ RESUMOS E SOBRE O ALUNO,
EXIGIDAS PELA CAPES
ATENÇÃO: NA IMPRESSÃO FINAL, O TÍTULO DE SUA DISSERTAÇÃO OU TESE DEVE ESTAR
IGUAL AO TÍTULO DO RELATÓRIO FINAL ASSINADO NO DIA DE DEFESA APROVADO PELA
BANCA. O RELATÓRIO FINAL NÃO SE TORNA VÁLIDO PARA DOCUMENTAÇÃO, MAS CASO
QUEIRA ANEXAR UMA CÓPIA EM SEU TRABALHO FINAL, PEÇA NA SECRETARIA UMA CÓPIA
APÓS A APROVAÇÃO DA DEFESA.
De acordo com a Resolução 2/2006 do Decanato de Pós-Graduação e Pesquisa (DPP), o aluno
deve seguir as seguintes normas:

Prazo máximo para entrega dos documentos abaixo relacionados: 30 dias.
Devem ser entregues os seguintes documentos:
IDENTIFICAR COMO: CD 1 (RESUMO E ANEXO I)
1 CD contendo resumo (formato Word) de acordo com as orientações abaixo e Anexo I
preenchido

3 CDs (todos
com seu nome)

IDENTIFICAR COMO: CD 2 (DISSERTAÇÃO OU TESE)
1 CD contendo versão integral da Tese/Dissertação (em PDF)
IDENTIFICAR COMO: CD 3 (TODOS OS ARQUIVOS)
1 CD contendo todos os arquivos anteriores.

1 (uma) versão impressa da Dissertação/Tese – OBRIGATORIAMENTE IMPRESSAS EM FRENTE E
VERSO.
Termo de Autorização para publicação de teses e dissertações.

ORIENTAÇÕES
1. SOBRE RESUMO:
1.1 – Nome COMPLETO do autor(a).
1.2 – TÍTULO.
1.3 – Nome do CURSO.
1.4 – DATA da Defesa.
1.5 – Nome Completo do ORIENTADOR.
1.6 – PALAVRAS-CHAVES em português.
1.7 – PALAVRAS-CHAVES em língua estrangeira INGLESA.
1.8 – RESUMO em português.
1.9 – RESUMO em língua estrangeira INGLESA.

OBS: O resumo deve ser objetivo, preciso e conciso. Arial tamanho 10.
2. SOBRE DISSERTAÇÃO/TESES:
2.1 ENCARDENADA (CAPA DURA AZUL MARINHO - impressão em frente e verso e lombada com
nome do autor, título da dissertação / tese e ano)
2.2 Formatação: FONTE: Times New Roman/ Arial Tamanho 12, espaçamento 1,5, em papel A4.

Após a entrega do material na Secretaria do TEL, dirigir-se à BIBLIOTECA CENTRAL DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA para adquirir o formulário do NADA CONSTA e para demais
procedimentos para dar entrada no DIPLOMA DE CONCLUSÃO.

ANEXO I
FORMULÁRIO COM INFORMAÇÕES PARA COLETA CAPES
DADOS PESSOAIS
Nome do aluno:

Data de nascimento:

Nacionalidade:

CPF:

E-mail:

Celular:

SOBRE TESE/DISSERTAÇÃO
Nível:

Data da defesa:

Título da Tese/Dissertação:

Volumes

Número de páginas:

Idioma:

Palavras-chave ( no máximo 3):

Área de concentração

Áreas de conhecimento (tabela do CNPQ disponível no site (www.cnpq.br)

Linha de Pesquisa

O Trabalho está ligado a algum projeto de Pesquisa desenvolvido por professor do
Pós-Lit?

[ ] SIM

[ ] NÃO

Se SIM, qual o título do projeto?

Nome do orientador:

Nome do co-orientador:
BOLSISTA:

[ ] SIM

[ ] NÃO

AGÊNCIA:

[ ] CAPES

[ ] CNPQ

(

) Outra. Qual?

Formulário 7.1

ATIVIDADE FUTURA
Vínculo empregatício:

(

) com vínculo (

) sem vínculo (

) vínculo suspenso (

) bolsista (

) autônomo (

) outro

Tipo de Instituição:

(

) instituição de ensino e pesquisa

(

) outros

(

) empresa pública ou estatal

(

) empresa privada

Expectativa de atuação:

(
(

) ensino e pesquisa

(

) pesquisa

(

) empresa (

) profissional autônomo

) outras

Atuação: mesma área da titulação? (

) SIM

(

) NÃO

Observações: (detalhar o local de trabalho, o endereço, se tem interesse em receber e-mails informativos
do Pós- Lit, etc.)

Brasília,

de

de

Assinatura:
_____________________________________________________

.

UNB – BCE

Termo de Autorização para Publicação de Teses e Dissertações Eletrônicas (TDE) na
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD)
Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT
a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgibin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº
9610/98, o texto integral da obra abaixo citada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura,
impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
Identificação do material bibliográfico:

( ) Tese

( ) Dissertação

Identificação da Tese ou Dissertação:
Autor:_
RG.:

CPF:_

E-mail:

Orientador:_

CPF_

Co-Orientador:

_CPF

Membros da Banca:

_CPF
CPF_
CPF_
CPF_

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?

( )Sim

Data de Defesa: (dd/mm/aaaa)

( ) Não
Nº de páginas:

Título:_
Afiliação: (Instituição de vínculo empregatício do autor):
Área do Conhecimento:

3. Agência de fomento:

(Vide Tabela do CNPq)

Palavras-chave:

4. Informação de acesso ao documento:
Liberação para publicação:

( ) Total

( )Parcial*

Em caso de publicação parcial, especifique o(s) arquivo(s) restrito(s):
Arquivo(s) capítulo(s). Especifique:
Havendo concordância com a publicação eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s)
arquivo(s) em formato digital PDF da tese ou dissertação. É necessário que a impressão seja
gerada a partir do arquivo em PDF para que as versões eletrônica e impressa sejam idênticas.
*A restrição (parcial ou total) poderá ser mantida por até um ano a partir da data de autorização da
publicação. A extensão deste prazo demandará justificativa formal apresentada ao DPP e que será
comunicada à CAPES, IBICT e à BCE/UnB.
Local e data:

Assinatura do autor

