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Of. Circular Nº. 24/2015 – CPGA-CS/UFRRJ                                Em: 18/05/2015. 

 

Da: Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo 

       Dr. Everaldo Zonta 

Aos: Orientadores, Discentes e Ex-discentes do CPGA-CS 

Assunto: Prazo para entrega da versão final de Tese e Dissertação. 

 

O Colegiado Executivo do CPGA-CS, em sua Reunião Ordinária do dia 04 de maio de 

2015, deliberou que:  

Para os ex-discentes do CPGA-CS que defenderam suas dissertações e teses, e que, 

no prazo regimental definido no artigo 68 (anexo 1), não entregarem a versão final 

para avaliação de formato e impressão definitiva, serão aplicadas as seguintes 

normas: 

i) Para documentos entregues dentro do prazo especificado no § 1
o
 do Art. 68, a 

dissertação ou tese deverá passar por análise técnica de formato e de redação 

(português e inglês), devidamente certificadas por profissional qualificado, 

antes do envio a Secretaria do CPGA-CS, constando ainda a documentação 

comprobatória da revisão. 

ii) Para documentos entregues após o prazo especificado no § 1
o
 do Art. 68, 

devem atender ao explicitado no § 2
o
 do Art. 68, e, a dissertação ou tese deverá 

passar por análise técnica de formato e de redação (português e inglês), 

devidamente certificadas por profissional qualificado, antes do envio a 

Secretaria do CPGA-CS, constando ainda a documentação comprobatória da 

revisão. 

iii) Os custos das revisões serão de responsabilidade do ex-discente. (nos anexos 2 

e 3, estamos sugerindo dois profissionais – um para revisão ortográfica, outro 

para formatação – que prestam estes serviços) 

Os documentos entregues no prazo de até 60 dias após a defesa, dissertação ou tese, 

serão encaminhados a Secretaria do CPGA-CS, que enviará para análise técnica de 

formato e de redação (português e inglês), a qual indicará ou não a necessidade de 

revisão por profissional qualificado. 

Esta Deliberação entra em vigência a partir do dia 04 de maio de 2015 e abrange todos 

os ex-discentes e discentes em outro nível do programa. 

Atenciosamente, 

 

Everaldo Zonta 

Coordenador CPGA-CS 
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ANEXO 1 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA – CIÊNCIA DO SOLO – CPGA-CS 

XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 68. A concessão do diploma estará condicionada à entrega dos exemplares impressos da 

dissertação/tese e uma cópia em meio digital (documento editável) à Secretaria do CPGA-CS, 

encaminhados pelo Orientador, devidamente corrigidos segundo sugestões da Banca Examinadora e 

redigida segundo o “Manual de Instruções para Organização e Apresentação de Dissertações e Teses 

na UFRRJ”, até 60 dias após a data da defesa. 

 § 1o
 – Ultrapassado o prazo de 60 dias e até o máximo de 180 dias após a data da defesa, ficará 

a critério do Colegiado do Curso fixar normas para homologação da defesa e autorização para 

concessão de certificado e diploma pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. 

 § 2o
 – Ultrapassado o prazo de 180 dias, o grau de Mestre ou Doutor ou qualquer certificado de 

conclusão não será mais conferido ao solicitante, salvo impedimentos devidamente comprovados 

mediante avaliação pelo Colegiado de curso. 

 § 3o
 – Ainda que dentro dos prazos previstos neste artigo, nenhum documento de conclusão 

será expedido pelo CPGA-CS ou pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação até que a versão 

definitiva da dissertação/tese seja recebida e todos incisos dos Artigos 30 e 31 sejam atendidos. 

 

(extraído do Regimento do CPGA-CS) 
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ANEXO 2 

SERVIÇOS DE REVISÃO ORTOGRÁFICA: 
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ANEXO 3 

SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES: 

 

Marcos Cruz da Silva – Técnico em Informática - Nível I – Discente de Bacharelado em 

História pela UFRRJ – treinado pelo CPGA-CS para formatação de Teses e Dissertações segundo 

normas da ABNT e padrão de Teses e Dissertações da UFRRJ; experiência de mais de 10 anos na 

atividade; 

 

Contato: 
 

e-mail: mcsrural@gmail.com; Fones: (21) 3787-3772 – R. 31 – Falar com marquinhos ou 

(21) 9-9228-4467  

 

Natureza do Serviço: 
 

- Ajuste de margens em cada lauda do arquivo; 

 

- Ajuste de espaçamento entre linhas por parágrafos, títulos e subtítulos e/ou capas de capítulos; 

 

- Ajuste de posicionamento e tamanho de tabelas; 

 

- Ajuste de posicionamento e tamanho de figuras e/ou gráficos; 

 

- Ajuste de espaçamento de Referências Bibliográficas; 

 

- Revisão do padrão das Referências Bibliográficas, de acordo com as normas da ABNT; 

 

- Aplicação de estilo de formatação em títulos, subtítulos, cabeçalhos de tabelas e legendas de figuras 

e/ou gráficos; 

 

- Geração de índice (Sumário) do tipo “linkado”; 

 

Tempo médio para entrega: 
 

Duas semanas a partir do recebimento do arquivo (o período pode variar conforme o tamanho da tese 

ou as demandas de correção); 

 

Valor do Serviço: 
 

A COMBINAR 
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Quanto ao arquivo da Tese: 

O aluno deve enviar cópia de seu arquivo original, já com as correções sugeridas pela banca e a 

revisão de português e inglês feitos, em formato .doc ou .docx. 

O trabalho será salvo em dois formatos: .doc e .docx; 

 


