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DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DA DISSERTAÇÃO/TESE 
 

Este formulário deve ser preenchido pelo-a aluno-a (dados defesa) e orientador-a (aprovação e assinatura) 
 

Nome aluno-a:  DRE:  

Título do trabalho:  

 

Orientadora:  

Banca Examinadora:  

  

Data da Defesa: _____ / _____ / _____  
 

O ORIENTADOR DECLARA QUE A DISSERTAÇÃO/TESE TEM A APROVAÇÃO para a encadernação 
(01 cópia em capa-dura) e digitalização (02 cópias entregues em pendrive), e entrega à Secretaria Acadêmica para o 
início do processo de pedido de diploma. O prazo máximo é de 60 dias para a entrega dos itens acima, , a contar da 
data da defesa, de acordo com o Art. 43º, §6º da Resolução CEPG 01/99. O Programa encaminhará em 30 dias o 
processo de homologação de defesa e emissão de diploma, de acordo com o Art. 43º, §8º da mesta Resolução. 
 
O ORIENTADOR DECLARA QUE A DISSERTAÇÃO/TESE TEM A APROVAÇÃO CONDICIONADA 
ÀS REFORMULAÇÕES SOLICITADAS PELA BANCA EXAMINADORA. Segundo a Resolução CEPG 
01/99, Art. 43º, §3º o prazo máximo de finalização do processo, é de 90 dias após a defesa, ou seja, no dia _____ / 
_____ / _____ o-a aluno-a deverá, obrigatoriamente, apresentar a dissertação/tese com as 
reformulações já revistas e aprovadas pelo orientador-a em função das demandas da banca, além de 
entregar na Secretaria Acadêmica do Programa EICOS: (1) 01 cópia em capa-dura e 02 cópias em pendrive do 
trabalho de conclusão; (2) Formulário de autorização de disponibilização da dissertação ou tese; (3) Formulário de 
Inserção Social. O Programa encaminhará em 30 dias o processo de homologação de defesa e emissão de diploma, 
de acordo com o Art. 43º, §8º da mesta Resolução. 

_________________________________             Data: ____ / ____ / _______ 
Assinatura do-a Orientador-a 

 

De acordo: _________________________________ 
Assinatura do-a aluno-a 

Observações (em caso de aprovação condicionada, detalhar razões e demandas no verso e assinar): 
 
 
 

Data de aprovação das revisões solicitadas pela Banca Examinadora: _____ / _____ / _____ 

________________________________________________________________________ 
Assinatura do-a Orientador-a 

 
OBS - O-a orientador-a é responsável exclusivo-a pela revisão final de dissertação ou tese que cair em exigência, devendo 
zelar para que o trabalho de conclusão revisado satisfaça as demandas dos membros da banca. Ou seja, não é permitida, 

em hipótese alguma, a convocação de uma segunda defesa. 
 

 


