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ENTREGA FINAL DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes – Mestrado profissional no 
uso de suas atribuições e considerando o artigo 51 do REGULAMENTO DO CURSO, 
que se refere aos procedimentos pós-aprovação da dissertação e a inexistência de um 
modelo estabelecido pela UNESPAR, 

DEFINE as normas de entrega das dissertações de mestrado: 

Art. 1º - O prazo para protocolo final é de 90 dias a contar da data da defesa. 

Art. 2º - Após a realização das correções, o aluno deverá encaminhar à Biblioteca do 
Campus II/FAP, a cópia final da dissertação para a confecção de Ficha Catalográfica 
obrigatória, feita exclusivamente pelo setor de Bibliotecas, em prazo mínimo de 15 
(quinze) dias úteis. Após o recebimento do arquivo final, pela Biblioteca, será 
confecionada a ficha e devolvida ao aluno que deverá inseri-la no trabalho 

Parágrafo único - Bibliotecária responsável Mary Inoue, pelo e-mail 
bibliotecas.fap@unespar.edu.br com solicitação de confirmação de recebimento. 

Art. 3º- A versão final da dissertação deve conter todas as correções e sugestões 
feitas pela banca, ficha catalográfica e ata de aprovação. Deve ser atestada pelo 
orientador, em formulário próprio (Anexo I). O formulário deve acompanhar a entrega 
da dissertação. 

Parágrafo único - A página contendo a ficha catalográfica deve ser inserida após a 
folha de rosto (no arquivo eletrônico), com texto centralizado e disposto na metade 
inferior da página. Essa parte do trabalho é contada como página, porém, não recebe 
indicativo numérico. As fichas catalográficas são obrigatórias em todas as publicações, 
conforme prevê a Lei Federal 0.753/03. 

Art. 4º - Deverá ser entregue uma cópia da dissertação em versão DIGITAL (PDF), 
exclusivamente ao e-mail da Secretaria do PPGARTES, com solicitação de aviso de 
recebimento. (secretaria.ppgartes@unespar.edu.br) 

Art. 5 º - Publique-se nas páginas: www.ppgartes.unespar.edu.br e 
www.fap.curitiba2.unespar.edu.br 

 
Curitiba, 01 de julho de 2022 
 
 

 

Professora Dra. Solange StraubeStecz 
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ANEXO I 

 

 
ENTREGA FINAL DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - Turma ____ 

 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ARTES – STRICTO SENSU 

UNESPAR/CAMPUS DE CURITIBA II 
 
 
 

Nome do(a) 
 
aluno(a): 

 

RG:  

E-mail de contato:  

Telefone:  

Nome do(a) 
 
orientador(a): 

 

E-mail de contato:  

Telefone:  

Título do Trabalho 
 
Acadêmico: 

 

Data da Banca de 
 
Defesa: 

 

Membros da 
 
Banca: 

 

 

O autor autoriza a inclusão do trabalho na íntegra no Repositório de 

Dissertações/Teses do PPGARTES e da UNESPAR para consulta e pesquisa, 

desde que citada a fonte. 
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ATESTO 

 

(  ) Que o trabalho foi revisado conforme normas gramaticais e ABNT e está 
adequado de acordo com as sugestões da Banca Examinadora. 

(  ) Que o trabalhe cumpre com todas as normas do Programa de Pós-
Graduação em Artes, Mestrado Profissional e que a versão final contém: 

(  ) Ficha Catalográfica confeccionada pela Biblioteca do Campus Curitiba 
   II/FAP. 
   (  ) Ata de Aprovação assinada por todos os membros da banca. 

 
 
 
 

 
Curitiba, de de  2022. 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do aluno 
 
 
 
 

Assinatura do Orientador 
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