
                                                                                                                                                         
 

CHECKLIST PARA ENTREGA DE DISSERTAÇÕES   
NA SECRETARIA DA PÓS-GRADUAÇÃO  

 
 

1. Cópias da dissertação: 

 

3 (três)  exemplares impressos e 1 (um)  exemplar eletrônico, sendo: 

 

- Um para a Biblioteca Comunitária do ICA;  

- Um para a coordenação da Pós-Graduação; 

- Um para o orientador; 

- O exemplar eletrônico é destinado à Biblioteca Universitária de Belo Horizonte. 

 

2. O CD supracitado deverá conter arquivo com a dissertação e um arquivo (à parte) do resumo geral  

(português e inglês), SOMENTE se a mesma foi desenvolvida em capítulos.  

 

3. Verificar se o título da dissertação  confere com a ata de defesa . Caso contrário, o acadêmico 

deverá retificar a dissertação e o arquivo digital. 

 

4. Declarações: 

- Formulário da Biblioteca Digital de Teses (modelo disponível no site do mestrado) 

- Declaração de originalidade da dissertação (modelo disponível no site do mestrado) 

- Revisor de Português (modelo disponível no site do mestrado) 

- Revisor de Inglês (modelo disponível no site do mestrado) 

- Orientador (modelo disponível no site do mestrado) 

- Revisor de Normas Bibliográficas (modelo disponível no site do mestrado) 

 OBS:  Foi aprovado pelo Colegiado da Pós-Graduação em 28/06/11, conforme a 16ª Ata de 2011: “A 

revisão das normas bibliográficas poderá ser feita pelo orientador e aluno, desde que a 

bibliotecária-chefe do ICA aprove a versão final do  trabalho”. Caso a revisão seja feita pelo 

orientador e aluno, estes deverão emitir declaração assinada por ambos.  

 

FAVOR SE ATENTAR PARA O ITEM 11 DO MANUAL DE NORMALIZAÇ ÃO DO ICA (disponível no 

Menu ‘O Mestrado’ do site www.ica.ufmg.br/mestrado_ ica) :  

11 Revisão final  
 

Após atender às correções solicitadas pela Banca, finalizar a correção de português, de inglês 

e das normas bibliográficas, o aluno deverá imprimir uma “boneca” do trabalho concluído. A “boneca” 

será revisada pelo orientador e pela bibliotecária-chefe para aprovação da impressão final da 

dissertação . 

         CONTINUA... 



                                                                                                                                   
 

5. Comprovante de envio de artigo para revista com classificação no mínimo B1 no Qualis na área de 

Ciências Agrárias. 

 

6. Nada Consta da Biblioteca Comunitária do ICA  

 
 

        OBS.: Todos os documentos supracitados dever ão ser entregues na Secretaria da Pós-

graduação . 

 


