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PROCEDIMENTOS PÓS-DEFESA - COMPETÊNCIA: Mestrando (a) 
 
 

 
 São atribuições do (a) mestrando (a): 
 
 
 

1. Entrar em contato com o Setor de Tratamento da Informação, na Biblioteca Central 

Professor Eurico Back, para preparação da ficha catalográfica que constará da versão 

definitiva da Dissertação. Contatos: 3431 4549 ou e-mails: eliziane@unesc.net.; 

 

2. Encaminhar ao programa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

submissão à defesa: 

� 01 CD com uma cópia em formato Pdf e em formato Word da Dissertação; 

� Termo de Autorização em anexo; 

 

3. Verificar na secretaria do PPGD os documentos faltantes para confecção e emissão do 

Diploma. 

 

4. A Dissertação deverá estar de acordo com as “Normas para Elaboração da Dissertação “. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE OBRA 
Tese, dissertação, livro, capítulo de livro, artigo, outros 

 
 
1) DADOS DO AUTOR 
 

1.1 Nome: _____________________________________________ 
 

1.2 CPF: ______________________________________________ 
 

1.3 Vínculo com a instituição: ______________________________  
(acadêmico de pós graduação stricto sensu, docente, pesquisador, técnico-administrativo) 
 

2) INFORMAÇÕES DA OBRA 
 

2.1 Identificação da obra: __________________________  
(tese, dissertação, livro, capítulo de livro, artigo, outros) 

 

2.2 Título da obra: ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Na qualidade de titular dos direitos autorais relativos à obra acima descrita, o autor, com fundamento no artigo 
29 da Lei n. 9.610/1998, autoriza a UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense, a disponibilizar 
gratuitamente sua obra, sem ressarcimento de direitos autorais, para fins de leitura, impressão e/ou download 
pela internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela UNESC, nas seguintes modalidades: 
a) disponibilização impressa no acervo da Biblioteca Prof. Eurico Back; b) disponibilização em meio 
eletrônico, em banco de dados na rede mundial de computadores, em formato especificado (PDF); c) 
Disponibilização pelo Programa de Comutação Bibliográfica –  Comut, do IBICT (Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia), órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia. 
 
 
Criciúma,  ____ de ________________ de _______. 
 
 
 
Assinatura: __________________________________ 
 
 
 


