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ORIENTAÇÕES PARA A ENTREGA DA DISSERTAÇÃO APÓS DEFESA  

 

1- Após a aprovação na defesa da dissertação, o estudante deverá providenciar no prazo 

de 60 (sessenta) dias os seguintes documentos para entrega na Secretaria da Pós-

Graduação: 

A. 01 (um) exemplar impresso da dissertação, assinado pelo orientador. A capa 

deverá ser confeccionada em papel couchê (250 g m²), branco, com encadernação 

com lombada quadrada. A impressão da dissertação deverá ser apenas em um 

lado do papel.  

B. Cópia digital (pdf) da dissertação. 

C. Anuência do orientador. 

D. Declaração de originalidade assinada. 

E. Comprovante de submissão a um periódico com avaliação Qualis/Capes na área 

Planejamento Urbano e Regional/Demografia 

F. Declaração emitida pela Biblioteca do ICA sobre a conferência da Ficha 

Catalográfica. Contato com a Biblioteca do ICA (2101 7726 /2101 7794 / 2101 7725) 

e/ou E-mail: bib@ica.ufmg.br.  

 

2- A solicitação da Ficha Catalográfica à biblioteca deverá ser feita, exclusivamente, por 

meio do Formulário Online específico para esse fim, na Seção da Biblioteca no site do 

ICA/UFMG (https://www.ica.ufmg.br/?ica=biblioteca). Atenção a ficha catalográfica só 

pode ser confeccionada quando a versão da dissertação estiver finalizada. 

 

3-  O estudante deverá ainda realizar o autoarquivamento da versão final do trabalho no 

sistema do Repositório Institucional da UFMG, observando as Diretrizes para Normalização 

De Trabalhos Acadêmicos da UFMG. Instruções para o autoarquivamento disponíveis em 

https://repositorio.ufmg.br/static/politica/passos_para_recebimento_do_atestado_de_entreg

a.pdf.  

 

3.1- ATENÇÃO. O Termo de autorização de depósito de trabalhos acadêmicos deverá ser 

preenchido via Sistema SEI, conforme instruções na página do Repositório e enviado para o 

endereço da Secretaria da Pós-Graduação no SEI: ICA-SECCPGPVE. (A secretaria do curso 

não tem acesso a outros endereços do SEI) 

 

Para maiores informações, consultar o Regulamento do Curso do Mestrado Associado UFMG- 

Unimontes em Sociedade, Ambiente e Território e o Manual para Normalização das Dissertações de 

Mestrado do Instituto de Ciências Agrárias - ICA/UFMG, no site www.ica.ufmg.br/mestrado_ica e a 

Secretaria da Pós-graduação: Telefones: (38) 2101 7748/ 2101 7759 e E-mail:secpg@ica.ufmg.br. 
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