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35 dias antes da defesa.Entregar 
na coordenação do curso.

PRAZO PARA 
ENTREGA DA 
DOCUMENTAÇÃO 

Entrar no site do programa, 
http://www.cpgrnsa.univasf.edu.br 
abrir a aba Documentos-  
Requerimento para defesa, baixar,  
preencher e entregar na coordenação 
a documentação.

DOCUMENTAÇÃO

(  )  Requerimento para defesa da
dissertação. 
(  )  Formulário para composição
da banca examinadora.  
(  )  Requerimento para pedido de
passagens e diárias (caso haja
membro da banca que não resida
em Juazeiro/Petrolina).  
(  )  Memorando padrão para
pedido de passagens e diárias da
PROPLADI. 
 

REQUERIMENTOS 
DO SITE

(  )  Histórico Escolar original,  
solicitado no SIC. 
(  )  Aprovação no exame de 
proficiência. 
(  )  Aprovação no exame de 
qualificação. 
(  )  Parecer de aprovação do 
CEUA ( quando for o caso).  
(  )  Resumo da Dissertação com 
250 palavras. 
(  )  03 (três) cópias impressa da 
dissertação. 
(  )  01 (uma) cópia digital em PDF 
(enviar para o e-mail 
pgrnsa@univasf.edu.br ) .    

DOCUMENTOS QUE
DEVEM SER
ANEXADOS AOS
REQUERIMENTOS 
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Levar (06) folhas de aprovação 
no dia da defesa para a banca 
assinar.

 FOLHAS DE 
APROVAÇÃO 

Toda a logística da organização
da defesa é de responsabilidade
do discente e do seu orientador. 
 
A coordenação do curso irá
dispor apenas da documentação
necessária para concretização do
evento: formulários e
documentos da defesa. 
 
 
 

NO DIA DA DEFESA
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APÓS A DEFESA
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É facultado, cabendo a decisão ao  
orientador e ao aluno a entrega da versão 
final em capa dura à banca de defesa de 
dissertação. 
 
É OBRIGATÓRIA A CONFECÇÃO DE 
DUAS VIAS IMPRESSAS DA VERSÃO 
FINAL  EM CAPA DURA E DUAS 
VERSÕES DIGITAIS EM CD. DEVERÁ 
SER ENTREGUE UMA VERSÃO 
IMPRESSA E UM CD À COORDENAÇÃO 
E UMA A BIBLIOTECA. 
 
As versões impressas e em CD devem ser 
entregues acompanhadas do Termo de 
autorização de disponibilidade de 
dissertação. Disponível no site do 
programa.

 VERSÃO FINAL

Solicitar á PRPPGI  no endereço 
eletronico: 
 
http://portais.univasf.edu.br/prppgi 
 
 

DIPLOMA

REQUISITOS PARA SOLICITAR A
CERTIDÃO: 
 
- Defesa de dissertação; 
- Entrega da versão final na coordenação ( O
prazo máximo para a impressão dos
exemplares definitivos e a entrega dos
mesmos deverá ser de 60 (sessenta) dias após
a defesa, perdendo o aluno o direito à
obtenção do título caso este prazo seja
ultrapassado);  
 -submissão do artigo da dissertação ou o
comprovante de depósito da patente .  
 
 
 
 
 

CERTIDÃO


