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INSTRUÇÕES PARA ENTREGA FINAL DE DISSERTAÇÃO/TESE NA
UNICENTRO

Após a defesa o (a) pós-graduando (a) tem 30 dias para providenciar e entregar na

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas/Unicentro, os seguintes

documentos:

1. Providenciar a ficha catalográfica na Biblioteca do  Campus CEDETEG, que

deve ser impressa no verso da folha de rosto, conforme Instrução Normativa Nº2/2014 da

PROPESP/UNICENTRO. O solicitante deverá recolher uma taxa no protocolo e solicitar a

elaboração  da  ficha  com  10  dias  de  antecedências  através  dos  e-mails

fabianoqueiroz@yahoo.com.br ou fjuca@unicentro.br.

2. Mínimo de dois (02) exemplares impressos da Dissertação/Tese.

3. Cinco (05) exemplares digitais (gravados em Cd’s com a extensão PDF).

4. Comprovante de pagamento da taxa de encadernação da dissertação, caso opte

por utilizar os serviços da Gráfica da UNICENTRO. O boleto será gerado na secretaria do

PPGCF.  O valor da encadernação de cada exemplar é de R$25,00 ( vinte e cinco reais), o

qual poderá ser reajustado periodicamente.

5.  Atestado do orientador  referente  a  entrega  da  versão  definitiva  (impressa  e

digital) da dissertação/tese (anexo II).

mailto:fjuca@unicentro.br
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ANEXO I

MODELO DE CAPA DE DISSERTAÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº2/2014-PROPESP/UNICENTRO
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 ANEXO II

ATESTADO

Atesto para os devidos fins de encaminhamento final do processo de defesa de

dissertação/tese,  que  realizei  a  revisão  da  versão  definitiva,  impressa  e  eletrônica,  da

dissertação/tese  do  (a)  discente___________________________________________,

intitulada____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

e que o (a) referido (a) efetuou as correções sugeridas pela banca por mim presidida. Portanto,

sou de parecer que o Colegiado dê prosseguimento ao processo de homologação do título e

emissão do Diploma.

Guarapuava, _____ de ______________de 20____.

_____________________________________

Assinatura do(a) Orientador(a)


