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MANUAL PARA A ENTREGA DA CAPA PRETA 2020. 

 

 

Relacionamos abaixo a documentação a ser entregue na PROPPG para os 

alunos do SIGAA (realizar até o passo 9 no sistema): 

 

 2 exemplares impressos da dissertação/tese (com as assinaturas dos membros 

da banca originais ou eletrônicas, de acordo com a Deliberação PROPPG no 

001/2020; não pode ser assinatura digitalizada ou escaneada), de acordo com 

o manual de elaboração de teses e dissertações; 

 1 exemplar digital da dissertação/tese em PDF (não precisa estar assinado), 

em CD; 

 Termo de autorização da biblioteca, (com as assinaturas originais do aluno e 

orientador ou com as assinaturas eletrônicas do aluno e orientador, se 

cadastrar o termo de autorização na mesa virtual do SIPAC); 

 Nada consta da biblioteca (o memorando que a biblioteca está enviando aos 

discentes e coordenações ou o nada consta que era utilizado antes da 

suspensão das atividades, assinado pela biblioteca)  



  

                                                                                    +55 21 2681-4938 

                                          http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge 

                                          sec.mestradoprofissional@gmail.com.br 

                                          Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário  

Seropédica 

Relacionamos abaixo a documentação a ser entregue na PROPPG para os 

alunos que não estão no SIGAA: 

 

 2 exemplares impressos da dissertação/tese (com as assinaturas dos membros 

da banca originais ou eletrônicas, de acordo com a Deliberação PROPPG no 

001/2020; não pode ser assinatura digitalizada ou escaneada), de acordo com 

o manual de elaboração de teses e dissertações; 

 1 exemplar digital da dissertação/tese em PDF (não precisa estar assinado), 

em CD; 

 Termo de autorização da biblioteca, (com as assinaturas originais do aluno e 

orientador ou com as assinaturas eletrônicas do aluno e orientador, se 

cadastrar o termo de autorização na mesa virtual do SIPAC); 

 Nada consta da biblioteca (o memorando que a biblioteca está enviando aos 

discentes e coordenações ou o nada consta que era utilizado antes da 

suspensão das atividades, assinado pela biblioteca); 

 1 via da minuta do diploma; 

 1 via da minuta do histórico; 

 cópia do CNH ou RG. 

 

 

 
Observações: 

 

 Para solicitar o nada consta da biblioteca, o aluno deve enviar e-mail para 

bibliot@ufrrj.br, informando nome completo, matrícula, nome do curso e e-mail 

para contato; 
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Sobre a Dissertação impressa: 

 

 Os exemplares impresso e digital da dissertação/tese dos alunos que 

defenderam a partir de setembro de 2018 devem conter a citação de apoio da 

CAPES na folha da ficha catalográfica ou nos agradecimentos, texto da citação: 

“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001”. Se o discente tiver vínculo com convénio IFRJ a citação 

deverá ser “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de 

Financiamento 001 e do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia 

do Rio de Janeiro (IFRJ), através de celebração de convênio com a UFRRJ.” 

 Atenção à frase na contracapa “Dissertação submetida como requisito parcial 

para obtenção do grau de Mestre, no Curso de Mestrado Profissional em 

Gestão e Estratégia do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia 

da UFRRJ.”, pois o título é de Mestre ou Mestra. O título não é de Mestre em 

Gestão e Estratégia; 

 Na lombada deve constar, o ano da defesa, nome do autor e a palavra 

dissertação; 
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 A capa deve seguir o padrão abaixo; 

 
 
 

 Importante ressaltar o padrão de cores, qualquer outro não será aceito; 

 A entrega deve ser comunicada à secretaria; 

 A secretaria não aceita documentação parcelada; 

 O preparo de toda documentação e a entrega são responsabilidades do 

discente; 

 O título deve ser o mesmo que consta na defesa do SIGAA, caso houver 

mudanças no título, peça ao seu orientador para alterar no SIGAA. 

 Atenção, sobre a entrega de comprovantes de publicação e seminário, além da 

entrega virtual deve haver a entrega física.   

 Qualquer dúvida entrar em contato com a secretaria (mpge.ppg@gmail.com e 

sec.mestradoprofissional@gmail.com). 

 


