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ORIENTAÇÕES QUANTO AO PROCEDIMENTO DE ENTREGA DE DISSERTAÇÃO 

DE MESTRADO  

 

Em virtude da realização da defesa, fazem-se necessários alguns esclarecimentos quanto aos 

procedimentos relacionados a este ato: 

 

 - Folha de Aprovação (Mestrado): No dia da defesa, a folha de rosto deve ser assinada por 

todos os integrantes da banca. A folha de rosto deve ser assinada já no formato A5 que é o 

formato a ser entregue na Biblioteca Setorial de Blumenau (BSBLU). O MPEF já imprime está 

folha neste formato, contudo, solicitamos que o aluno verifique junto à empresa que 

executará o serviço de encadernação se há algum impedimento para tal, haja vista que a 

impressão no formato A5 é realizada em uma folha A4 na posição vertical. 

 

-------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------ 

 

- Ficha catalográfica: Antes de efetuar a impressão de sua dissertação de mestrado, a ser 

entregue à (BSBLU), se faz necessário que o orientando preencha a ficha catalográfica de seu 

trabalho que está disponível no site http://ficha.bu.ufsc.br/. O sistema gera automaticamente a 

ficha de acordo com os dados fornecidos pelo autor. Não esqueça de conferir e seguir as 

orientações de preenchimento disponíveis no mesmo link. Em caso de dúvidas entre em contato 

pelo e-mail: mnpef.blumenau@contato.ufsc.br ou por telefone: (47) 3232-3399. 

 

 

-------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------ 

 

 

- Mudança do título da Tese ou Dissertação: Qualquer alteração referente ao título da 

dissertação deverá obrigatoriamente estar contida em ata no campo “alterações”. Mudanças de 

título sem o devido registro em ata impedem a confecção do diploma. 

 

-------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------ 

 

 

- Folha de autorização para publicação na Biblioteca Setorial de Blumenau (BSBLU): Este 

documento é necessário para fazer a entrega da versão final da dissertação na BSBLU. Ela será 

assinada pelo orientador e entregue ao aluno. 

 

-------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------ 

http://ficha.bu.ufsc.br/
mailto:mnpef.blumenau@contato.ufsc.br
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- Entrega da dissertação à BSBLU: Solicitamos especial atenção do orientador e do orientando 

no que tange a este item. Para tanto, transcrevemos o art. 65 da Resolução Normativa n.° 

95/CUN/2017, de 04 abril de 2017: 

 
“Art. 65. A decisão da banca examinadora será tomada pela maioria de seus membros, podendo o 

resultado da defesa ser: 

I – aprovada a arguição e a versão do trabalho final para defesa sem alterações; 

II – aprovada a arguição com modificações de aperfeiçoamento na versão final do trabalho 

apresentado na defesa; 

III – aprovada a arguição, condicionando a aprovação da defesa às modificações substanciais na 

versão do trabalho final; 

IV – reprovado, na arguição e/ou no trabalho escrito. 

§ 1º Na situação prevista no inciso I, o estudante deverá entregar versão definitiva da dissertação 

ou tese, no prazo de até 30 (trinta) dias da defesa. 

§ 2º Nos casos dos incisos II e III, a presidência deve incluir um documento, anexo à ata de 

defesa, explicitando as modificações exigidas na versão do trabalho final, assinado pelos membros da 

banca. 

§ 3º No caso do inciso II, a versão definitiva do trabalho final, com as modificações de 

aperfeiçoamento aprovadas pelo orientador, respeitando o documento citado no § 2º deste artigo, deve 

ser entregue em até 60 (sessenta) dias da data da defesa. 

§ 4º No caso do inciso III, o regimento do programa deverá definir procedimentos, 

responsabilidades e prazos para a entrega da versão definitiva com as modificações substanciais no texto 

aprovadas pela maioria da banca, respeitando o documento citado no § 2º e o prazo máximo de 90 

(noventa) dias para o mestrado e 120 (cento e vinte) dias para o doutorado, contados a partir da data da 

defesa”. 

 

É importante lembrar que o prazo máximo para a entrega de seu trabalho final na BSBLU 

é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da defesa quando da aprovação com 

correções. 

 

A entrega da dissertação e/ou tese fora deste prazo acarretará em multa diária de R$ 5,00 

(cinco reais) para dissertações de mestrado e de R$ 8,00 (oito reais) para teses de 

doutorado conforme resolução normativa n° 06/CC, de 25 de setembro de 2011. 

 

No ato da entrega de sua dissertação à na Biblioteca Setorial de Blumenau (BSBLU) o 

aluno deve entregar também: 

- Um CD contendo dissertação no formato PDF e um arquivo com extensão .doc com resumo e 

palavras chaves; 

- Folha de autorização para publicação na BSBLU devidamente preenchida e assinada (será 

repassado pelo presidente da banca). 
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O recebimento de teses/dissertações na Biblioteca Setorial de Blumenau é realizado mediante 

agendamento prévio de 24h através do e-mail bs.bnu@contato.ufsc.br ou por telefone (47) 

3232-5191. É importante ressaltar que o depósito da dissertação é realizado pela Biblioteca 

Setorial de Blumenau, no entanto o aluno e o orientador devem atentar as informações 

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

OBS: Em anexo, segue um checklist para maiores informações e orientações sobre a 

entrega do trabalho à Biblioteca Setorial de Blumenau. 

-------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------ 

 

- Resumo, abstract e palavras chaves: Antes de entregar a versão final de seu trabalho à 

BSBLU, se faz necessário que você coloque em um CD o arquivo de seu trabalho no formato 

PDF e no editor de texto você deve colocar o resumo de seu trabalho com palavras chaves (ver 

modelo de arquivo anexo ao e-mail). Estes três arquivos também devem ser encaminhados 

para a Coordenadoria do Programa através do e-mail: mnpef.blumenau@contato.ufsc.br 

 

-------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------ 

 

 

- Trabalho final publicado em língua estrangeira: Quando a dissertação ou tese forem 

redigidas em língua estrangeira, devem vir acompanhadas de um resumo expandido em 

português. O resumo deverá conter introdução, objetivos, metodologia e resultados obtidos, de 

forma que, ao ser lido, o leitor tenha uma visão geral do trabalho. 

 

-------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------ 

 

 

- Nova Formatação das Teses e Dissertações: Por determinação da Biblioteca Universitária, as 

dissertações e teses possuem uma nova formatação. Em anexo encontra-se um documento 

denominado Diagramação de Trabalhos Acadêmicos, o qual consta todas as informações de 

como sua dissertação ou tese deve ser impressa, para ser entregue à Biblioteca Setorial de 

Blumenau. 

 

-------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------ 

 

 

Qualquer dúvida que possa surgir relacionada a algum procedimento, entre em contato através 

do e-mail: mnpef.blumenau@contato.ufsc.br 
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