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Instruções para entrega dos exemplares e demais documentos após a 
aprovação da dissertação de mestrado ou tese de doutorado 

 
1. CD1 - resumo: utilizar editor de texto Word 97-2003, Fonte Arial, tamanho 10 

e deve conter as seguintes informações, nesta ordem: 
a) Nome completo do autor da dissertação ou tese; 
b) Título da dissertação ou tese (o mesmo aprovado na ata da defesa); 
c) Nome do curso: Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias 

em Saúde; 
d) Data da defesa; 
e) Nome do(a) Orientador(a); 
f) Palavras-chaves em inglês; 
g) Palavras-chaves em português; 
h) Resumo em inglês; 
i) Resumo em Português; 
j) Número total de páginas. 

2. CD2 – com arquivo digital integral da dissertação ou tese em formato PDF. 
3. Termo de autorização para publicações de teses e dissertações 

eletrônicas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT, 
assinado pelo autor. 

4. Questionário de egresso devidamente preenchido. 
5. Formulário de declaração de ciência de propriedade intelectual de 

monografia/tese/dissertação e produtos desenvolvidos na UnB. 
6. Dois (2) exemplares em capa dura da dissertação/tese. 
 
Observações: 
a) Os dois (2) exemplares, os dois (2) CD´s e o formulário do IBICT devem ser 

entregues na Secretaria do Programa quinze (15) dias após a data da 
aprovação da defesa, ou trinta (30) dias após a data da aprovação com revisão 
de forma; 

b) Não colocar na capa do exemplar o nome nem o logotipo da UnB, por se tratar 
de marca registrada; 

c) Para Mestrado em Ciências e Tecnologias em Saúde, os exemplares devem 
ser na cor verde com letras douradas; 

d) Para o Doutorado em Ciências e Tecnologias em Saúde, os exemplares devem 
ser na cor azul com letras douradas; 

e) O título na capa da dissertação/tese deve ser igual ao relatório de defesa. Caso 
na hora da defesa os membros da banca sugerirem mudança no título, 
informar à Secretaria, imediatamente, para que seja providenciado um novo 
relatório de defesa, para recolhimento das assinaturas dos membros da banca 
examinadora. 
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