
                                                                                                 

 

 

ENTREGA DA VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO E RECEBIMENTO 
DO DIPLOMA 

 

Após defender sua dissertação, o aluno deverá observar as seguintes orientações:  

► 1) Verificar com seu orientador se todas as correções sugeridas pela banca foram feitas.  

► 2) Após feita todas as adequações sugeridas pela banca, encaminhar a versão final em PDF para 

catalogação na Biblioteca do campus, para o seguinte email: dconte@utfpr.edu.br, no assunto do 

email você deve colocar: CATALOGAÇÂO DE DISSERTAÇÂO. No email descreva: 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 

ALUNO (A): 

AS PALAVRAS CHAVES DA SUA DISSERTAÇÃO: 

ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA 

 

► 3) A bibliotecária responsável fará a ficha catalográfica e lhe encaminhará por email.   

► 4) ATENÇÃO: Insira a página com o quadro de catalogação após a página de rosto - OBRIGATORIAMENTE.  

Para não alterar a numeração das páginas, separe o PDF da sua dissertação em duas partes - siga os passos: 

Parte 1: da página 1 até a página 2; 

Parte 2: da página 3 até a página final; 

Para a realização desta etapa acesse: https://www.ilovepdf.com/split_pdf 

Selecione o PDF em seu computador: 

 

Selecione as paginas que deseja separar (a primeira parte da p.1 até a p. 2) e clic em Split PDF 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Mestrado Profissional em Ensino de Física 

Polo 32 - MNPEF 



 

Baixe o arquivo gerado e salve em seu computador. 

Repita o processo para a segunda parte da dissertação (da p. 3 até a última). 

Agora terá três arquivos em PDF 

Primeira parte da dissertação 

Ficha catalografica 

Segunda parte da dissertação 

► 5) Junte as três partes na ordem descrita acima, para isso acesse: https://www.ilovepdf.com/merge_pdf 

Selecione a primeira parte da dissertação; 

 

Clic no simbolo +, e insira a ficha catalografica, repita o processo e insira a segunda parte da dissertação 

 



Clique em Merge PDF para juntar as três partes. 

 

 

Faça o Dawnload e salve esse arquivo com o seguinte nome: 

 

Dissertação (seu nome) - Catalogada 

 

►6) Você deverá entregar para o coordenador do programa, para recebimento do diploma os seguintes 

documentos:  

a) Uma cópia em CD-ROM, da dissertação em formato “pdf”, obedecendo as orientações do item 5;  

b) Uma cópia em CD-ROM (pode ser no mesmos Cd do item anterior) do PRODUTO EDUCACIONAL; 

c) Formulários de Autorização, assinados pelo aluno e pelo(a) orientador(a), para disponibilizar cópia da 

dissertação na Biblioteca Digital da CAPES e da UTFPR. Os termos de autorização estão disponíveis na página 

do mestrado e segue em anexo a este documento.  

1)Formulário para Autorização de Divulgação da Dissertação - modelo UTFPR  

2)Formulário de Declaração de autoria 

3) Declaração de revisão do(a) orientador(a); 

4) Declaração de revisão ortográfica feita por um profissional graduado em Letras. 

 

PRAZO PARA ENTREGA 
I) A entrega da versão final da dissertação deverá ser realizada, no máximo, até 45 dias após a defesa, após 

passar a conferência do trabalho pelo orientador e por um revisor de língua portuguesa, com comprovação 

por declaração.  

II) SOMENTE após a entrega dos documentos acima relacionados, a Secretaria do MNPEF - Campo Mourão 

enviará à DERAC o seu processo acadêmico para que esta providencie o Diploma e o Histórico Escolar. (Após 

o envio da pasta acadêmica à DEREC, a secretaria não tem mais acesso à tramitação e aos prazos e qualquer 

informação sobre a situação do diploma deve ser verificado nesta Diretoria.) 

III) Após encaminhamento à DERAC, esta poderá confeccionar o diploma entre 120 e 180 dias, desde que 

não coincida com o período de confecção de diplomas da graduação. 



 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA 
 

 

Autor: ___________________________________________________________________ 

CPF: _________________________ Código de matrícula: ________________________ 

Telefone: (___) _________________ e-mail: ___________________________________ 

Curso/Programa de Pós-graduação: ___________________________________________ 

Orientador (a): ____________________________________________________________ 

Coorientador (a): __________________________________________________________ 

Data da defesa: ___________________________________________________________ 

Título/subtítulo: ____________________________________________________________ 

Tipo de produção intelectual: (   ) Dissertação   (   ) Tese 

Declaro, para os devidos fins, que o presente trabalho é de minha autoria e que estou 
ciente: 

 dos Artigos 297 a 299 do Código Penal, Decreto-Lei no 2.848 de 7 de dezembro de 
1940; 

 da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais, 

 do Regulamento Disciplinar do Corpo Discente da UTFPR; e 

 que plágio consiste na reprodução de obra alheia e submissão da mesma como 
trabalho próprio ou na inclusão, em trabalho próprio, de ideias, textos, tabelas ou 
ilustrações (quadros, figuras, gráficos, fotografias, retratos, lâminas, desenhos, 
organogramas, fluxogramas, plantas, mapas e outros) transcritos de obras de 
terceiros sem a devida e correta citação da referência. 
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                      Assinatura do autor                                                                                                     Local e Data 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 

CURSO DE GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO, DISSERTAÇÕES E TESES NO PORTAL DE 

INFORMAÇÃO E NOS CATÁLOGOS ELETRÔNICOS DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA 

UTFPR 

 
Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a UTFPR a veicular, através do 
Portal de Informação (PIA) e dos Catálogos das Bibliotecas desta Instituição, sem ressarcimento 
dos direitos autorais, de acordo com a Lei no 9.610/98, o texto da obra abaixo citada, observando 
as condições de disponibilização no item 4, para fins de leitura, impressão e/ou download, visando 
a divulgação da produção científica brasileira. 
 
 

1. Tipo de produção intelectual: ( x  ) Dissertação    (   ) Tese 

2. Identificação da obra: 

Autor: __________________________________________________________________________ 

RG: ____________________ CPF: ____________________ Telefone: (__) 

e-mail: _________________________________________________________________________ 

Curso/Programa de Pós-graduação: __________________________________________________ 

Orientador: ______________________________________________________________________ 

Co-orientador: ___________________________________________________________________ 

Data da defesa: __________________________________________________________________ 

Título/subtítulo (português): _________________________________________________________ 

Título/subtítulo em outro idioma: _____________________________________________________ 

Área de conhecimento do CNPq: Física 

Palavras-chave: __________________________________________________________________ 

Palavras-chave em outro idioma: ____________________________________________________ 

3. Agência(s) de fomento (quando existir): 

4. Informações de disponibilização do documento: 

Restrição para publicação: (  ) Total   (  ) Parcial   (  ) Não Restringir 

Em caso de restrição total, especifique o por que da restrição:  

Em caso de restrição parcial, especifique capítulo(s) restrito(s): 

 

________________________________________________ 
Local e Data 
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