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O Discente do curso, após aprovação da sua dissertação, no prazo de 30 dias deve 

encaminhar os seguintes itens: 

Entregar ao ORIENTADOR: 

1. A Dissertação em arquivo pdf 2 com o código: LD_PPGTAL_M_Sobrenome, 

Nome_ano. já com a ficha catalográfica e constando a folha de Aprovação 

preenchida com a data e o resultado, deve vir sem as assinaturas da banca e ao 

final da página com a seguinte  inscrição: “A Folha de Aprovação assinada 

encontra-se na Coordenação do Programa de Mestrado em Tecnologia de 

Alimentos”; 

2. IMPORTANTE: antes de entregar a dissertação ao orientador, envie o pdf do 

trabalho já finalizado, para o e-mail da Biblioteca: debib-ld@utfpr.edu.br 

solicitando a elaboração da ficha catalográfica; 

3. Incluir o Termo de Licenciamento, que se encontra no Anexo I deste 

informativo que deve constar no verso da Folha de Rosto, logo acima da Ficha 

Catalográfica (EM CASO DE DISSERTAÇÃO COM RESTRIÇÃO PARA 

PUBLICAÇÃO, NÃO É NECESSÁRIO A SUA INCLUSÃO). 

Entregar na SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (DIRPPG-LD): 

4. Formulários preenchidos de: 

 Declaração de autoria (Declaração de autoria); 

 Termo de Autorização para publicação (Termo de Autorização para 

publicação); 

 Termo de Autorização de empresa (quando necessário) (Termo de 

Autorização de empresa). 
 
OBS.: AS ASSINATURAS NESSES DOCUMENTOS DEVEM SER ORIGINAIS, NÃO 
PODENDO PASSAR POR EQUIPAMENTO DE CÓPIA/REPRODUÇÃO, COMO 
SCANNER, FOTOCOPIADORA, ETC. 

                                                                 

1
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 01/2011 – PROGRAD/PROPPG – Estabelece normas e 

procedimentos operacionais para o depósito de trabalhos de conclusão de curso de graduação e de 
especialização, dissertações e teses nas Bibliotecas da UTFPR. (Acesse o Documento). 
2
 Instrução Normativa Conjunta  01/2018 PROPPG-PROGRAD de 19/10/2018, que institui a 

obrigatoriedade apenas das versões digitais de TCCs, TCCs Lato Sensu, Dissertações e Teses, nas 
etapas de qualificação, defesa e entrega de versão final à Biblioteca. 

mailto:debib-ld@utfpr.edu.br
https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/7JAWnAkC9BiKsZS
https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/VidNEJ7u1h9wtq2
https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/VidNEJ7u1h9wtq2
https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/ROGuos3YQYCrAjK
https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/ROGuos3YQYCrAjK
http://www.utfpr.edu.br/londrina/biblioteca-e-producao-academica/noticias/instrucao-normativa
http://portal.utfpr.edu.br/documentos/pesquisa-e-pos-graduacao/proppg/instrucoes-normativas-conjuntas/in-conjunta-proppg-prograd-01-2018.pdf/view
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CONFERÊNCIA de itens principais: 

1) Verificar na Dissertação a existência dos elementos obrigatórios: 

 Capa; 

 Folha de rosto com o nome do orientador e coorientador, se houver; 
 Ficha catalográfica e termo de Licenciamento;  

 Folha de aprovação, com o nome do autor, os nomes da banca, data da 

defesa e frase ao final da folha; 
 Resumo; 

 Abstracts; 
 Sumário; 

 Corpo do trabalho (Introdução, desenvolvimento, conclusão); 
 Referências. 

 

2) Revisão dos Formulários: 

 Existência dos formulários (Declaração de Autoria e Termo de 

Autorização para Publicação), mais o Termo de Autorização de Empresa, se for 

o caso. Verificar nos formulários os seguintes itens: 

 Data da defesa do trabalho; 
 Mesmo título nos formulários e no trabalho em pdf; 

 Não rasurar quando for assinalar a restrição para publicação: ( ) 

Total  ( ) Parcial ou ( ) Não restringir; 

 Se assinalar restrição total ou parcial, justificar e anotar uma 

data para liberação do trabalho no Repositório da UTFPR; 

 Assinaturas originais nos formulários (do autor e orientador); 

 Datar os formulários. 

 

ANEXO I 

TERMO DE LICENCIAMENTO 

 

Esta Dissertação está licenciada sob uma Licença Creative Commons atribuição uso não-

comercial/compartilhamento sob a mesma licença 4.0 Brasil. Para ver uma cópia desta licença, visite 

o endereço http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ou envie uma carta para Creative 

Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, Califórnia 94105, USA. 
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