ORIENTAÇÃO PARA CONCLUSÃO DO CURSO - PÓS-DEFESA DA DISSERTAÇÃO
O aluno deverá protocolar no setor de multiatendimento do Bloco 07, direcionando ao Colegiado
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, até 45 dias após a defesa:
•

•
•

•
•

•
•

2 (dois) exemplares escritos e encadernados em capa dura de cor bordô e letras douradas.
Estes deverão apresentar as correções que venham a ser sugeridas pelos componentes da
banca examinadora.
Declaração do orientador atestando ciência das correções efetuadas pelo mestrando após a
defesa (anexa);
Declaração de revisão - O texto da dissertação deverá ser revisado por um professor de
português, e o "abstract" por um professor de inglês, que comprovarão as correções
mediante emissão de declaração. A revisão deverá ser feita após a defesa da dissertação
(anexa);
1 (uma) cópia digitalizada no formato de imagem (pdf);
Termo de autorização, no qual o discente opta pela disponibilização dos arquivos digitais da
dissertação de mestrado em sistema eletrônico de divulgação no ministério da educação e
no site da Instituição (anexo);
Comprovante de envio de, pelo menos, um artigo oriundo da dissertação a uma revista
científica (Qualis B, no mínimo B2);
Cópia do currículo lattes atualizado.

Assim que a ata for homologada, uma via estará disponível na secretaria do Programa para ser
retirada. A ata homologada tem validade de um ano, até que o diploma seja emitido.
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Secretaria.

Prof. Dr. José Sebastião de Oliveira
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas

Av. Guedner, nº 1.610, Fone/Fax: (44) 3027-6360 – CEP 87050-390 – Maringá – Paraná
Email: ppgcj@unicesumar.edu.br - Home page: www.unicesumar.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que no trabalho intitulado “........................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................”,

do(a)

acadêmico(a),................................................................................................................., realizado
sob minha orientação foram feitas todas as correções sugeridas pela banca examinadora da
defesa e envio do artigo para publicação.

Por ser esta expressão da verdade firmo a presente.

Maringá,..........de......................................de……….…

________________________________
Orientador(a)

Av. Guedner, nº 1.610, Fone/Fax: (44) 3027-6360 – CEP 87050-390 – Maringá – Paraná
Email: ppgcj@unicesumar.edu.br - Home page: www.unicesumar.edu.br

DECLARAÇÃO DE REVISÃO DE TEXTO: CORREÇÃO DE
PORTUGUÊS/INGLÊS

Eu,

________________________________________________________________,

declaro,

para os devidos fins e para fazer prova junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas do Centro Universitário de Maringá – Unicesumar, que realizei a revisão de
português/inglês da Dissertação, intitulada:_________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________de autoria de
______________________________________________________, do Curso de Mestrado
Acadêmico em Ciências Jurídicas, consistindo em correção gramatical, adequação do
vocabulário e inteligibilidade do texto.

Por ser esta expressão da verdade firmo a presente.

_______________________, _____de _____________________de 20___.

____________________________________________________
Nome:
CPF:
Nº do Registro :
Formação:
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E NO
SITE DO UNICESUMAR
1. Tipo de documento:

(

) Dissertação

(

) Tese

2. Identificação:
2.1. Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas
2.2. Autor:.......................................................................................................................................................
2.3. E-mail:......................................................................................................................................................
2.4. R.G.:..........................................................................C.P.F.:...................................................................
2.5. Título:.......................................................................................................................................................
2.6. Orientador:...............................................................................................................................................
2.7. Número de páginas:................................................................................................................................
2.8. Data de entrega do arquivo à Secretaria:................................................................................................
2.9. Data da defesa:.......................................................................................................................................
3. Autorização de divulgação da dissertação/tese (preenchimento obrigatório):
3.1. Acesso no Portal Domínio Público do Ministério da Educação:
(

) Sim

(

) Não

3.2. Motivos de não autorização:
(

) exigência de periódico de não divulgação até a publicação (exige justificativa, informe o periódico);

(

) não envio por exigência contratual (exige justificativa, informe nº da patente);

(

) outro (exige justificar).

Justificativa:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3.3. Fica ressalvado o direito autoral, do subscritor deste documento, podendo o mesmo proceder a
publicação de seu trabalho por qualquer editora de seu interesse, na hipótese de disponibilização em PDF.
Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação supracitada, de acordo com a Lei nº 9610/98,
autorizo o Centro Universitário de Maringá, a disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos
autorais, conforme permissão assinalada acima, do documento, em meio eletrônico, no formato PDF, para
fins de leitura, impressão e/ou download pela Internet, a título de divulgação científica gerada pela Instituição.

__________________________________
Local e data

__________________________________
Assinatura do Autor
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