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RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 01/2013 – CONSELHO DO PROGRAMA DE 

PÓS GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM AMBIENTE E SISTEMAS DE 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 

Aprova as normas para entrega dos 

exemplares definitivos da Dissertação do 

Programa de Pós-graduação “Stricto 

Sensu” em Ambiente e Sistemas de 

Produção Agrícola da UNEMAT.  

 

O Presidente do Conselho do Programa de Pós-graduação “Stricto Sensu” em 

Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola da Universidade do Estado de Mato Grosso 

– UNEMAT, no uso de suas atribuições legais e considerando decisão do Conselho 

tomada em sessão ordinária no dia 14 de fevereiro de 2013. 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Aprovar as Normas para entrega dos exemplares definitivos da Dissertação de  

do Programa de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Ambiente e Sistemas de Produção 

Agrícola da Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, conforme prevê o Art. 

44 do regimento do programa. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 4º Casos omissos serão resolvidos pelo conselho  do PPGASP. 

 

Sala da Sessão do Conselho do Programa de Pós-graduação “Stricto Sensu” em 

Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola, em Tangará da Serra-MT, 14 de fevereiro 

de 2013. 

 

Prof. Dr. Rivanildo Dallacort 

PRESIDENTE DO CONSELHO 
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Normas para entrega dos exemplares definitivos da Dissertação do Programa de 

Pós-Graduação em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola da Universidade do 

Estado de Mato Grosso-UNEMAT  

 

 

Art. 1º A contar da data da aprovação da dissertação pela banca examinadora, o discente 

terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para entregar, na secretaria do Programa, os 

exemplares definitivos da dissertação. 

§1º É exigido o seguinte número de exemplares impressos da versão definitiva da 

dissertação: 01 (um) para a coordenação do programa, 01 (um) para a Biblioteca do Campus 

da UNEMAT – Tangará da Serra e 01 (um) para a Biblioteca do Campus ao qual o 

Orientador está vinculado. Cabe ao discente entregar um exemplar para cada membro da 

banca examinadora, incluindo os suplentes. 

§2º O discente deve entregar ainda 01 (uma) versão digital em CD (arquivo pdf) 

para a coordenação do Programa e 01 (uma) versão digital em CD (pdf) para a Biblioteca 

do Campus da UNEMAT – Tangará da Serra. 

§3º Passado o prazo previsto no caput deste artigo, o discente perde o direito à 

titulação. 

 

Art. 2º Para a entrega dos exemplares definitivos da dissertação o discente terá que cumprir 

os seguintes requisitos: 

I - Inserir na versão final da dissertação as modificações exigidas pela banca 

examinadora; 

II – Submeter a versão final da dissertação à revisão de língua portuguesa e inglesa 

(abstract); 

III – Elaborar ficha catalográfica da versão final da dissertação; 

 

§1º O orientador é o responsável pela verificação da inserção na versão final das 

modificações exigidas pela banca examinadora. 

§2º A revisão de língua portuguesa e língua inglesa deverá ser realizada por 

profissional habilitado, com formação específica devidamente comprovada, o qual deverá 

emitir parecer sobre a revisão realizada. 

§3º A ficha catalográfica deve ser revisada por um biblioteconomista. 
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Art. 3º Cumpridos os requisitos do art. 2º, o discente deverá protocolar junto à secretaria do 

programa os seguintes documentos:  

I - Parecer do revisor de língua portuguesa 

II – Parecer do revisor de língua inglesa (abstract); 

III - Declaração de um biblioteconomista indicando que a ficha catalográfica está de 

acordo com as normas que regem a catalogação de trabalhos acadêmicos; 

IV - Declaração do orientador de que a dissertação preenche os requisitos do art. 2º. 

 

Art. 4º Após a entrega dos documentos relacionados no art. 3º, o discente receberá da 

secretaria do programa a folha de rosto de sua dissertação com a assinatura de todos os 

membros da banca examinadora a qual deverá constar dos exemplares definitivos a serem 

entregues conforme o art. 1º. 

 

Art. 5º Trabalhos de dissertação entregues em desacordo com esta norma e com as demais 

que regem o Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sistemas de Produção 

Agrícola e a pós-graduação stricto sensu na UNEMAT não serão apreciados pelo conselho, 

devendo o candidato a mestre refazer as correções sugeridas para posterior homologação.  

 

Art. 6º Casos omissos serão resolvidos pelo conselho do programa. 
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DECLARAÇÃO DO ORIENTADOR 

 

 

EU, [nome do orientador], orientador do discente [nome do discente] do curso de 

Mestrado em Ambientes e Sistema de Produção agrícola, nos termos da Resolução 

011/2013 – Conselho do Programa de Pós-Graduação em Ambientes e Sistemas de 

Produção Agrícola, DECLARO que a dissertação do pós-graduando, acima mencionado, 

cumpriu com os seguintes requisitos: 

I – Correção da dissertação com as modificações exigidas pela banca examinadora; 

II – Submissão da dissertação à revisão de língua portuguesa e inglesa (abstract); 

III – Elaboração de ficha catalográfica da dissertação 

Por ser verdade a presente declaração, assino-a para todos os efeitos. 

Tangará da Serra-MT, [dia], de [mês], de [ano] 

 

_____________________________ 

Assinatura do orientador 
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DECLARAÇÃO – REVISOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

EU, [nome do revisor], CPF, RG, profissional habilitado pra realizar revisão de 

língua portuguesa em trabalhos acadêmicos, DECLARO que realizei a revisão de língua 

portuguesa no trabalho de dissertação do discente [nome do discente] do curso de Mestrado 

em Ambientes e Sistema de Produção Agrícola e que o mesmo encontra-se dentro das 

normas ortográficas e gramaticais da língua portuguesa. 

Por ser verdade a presente declaração, assino-a para todos os efeitos. 

Tangará da Serra-MT, [dia], de [mês], de [ano] 

 

_____________________________ 

Assinatura do Revisor 
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DECLARAÇÃO – REVISOR DE LÍNGUA INGLESA 

 

EU, [nome do revisor], CPF, RG, profissional habilitado pra realizar revisão de 

língua inglesa em trabalhos acadêmicos, DECLARO que realizei a revisão de língua inglesa 

no trabalho de dissertação do discente [nome do discente] do curso de Mestrado em 

Ambientes e Sistema de Produção Agrícola e que o mesmo encontra-se dentro das normas 

ortográficas e gramaticais da língua inglesa. 

Por ser verdade a presente declaração, assino-a para todos os efeitos. 

Tangará da Serra-MT, [dia], de [mês], de [ano] 

 

_____________________________ 

Assinatura do Revisor 
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DECLARAÇÃO – REVISOR DA FICHA CATALOGRÁFICA 

 

EU, [nome do revisor], CPF, RG, profissional com formação em biblioteconomia, 

DECLARO que realizei a revisão da ficha catalográfica do trabalho de dissertação do 

discente [nome do discente] do curso de Mestrado em Ambientes e Sistema de Produção 

Agrícola e que o mesmo encontra-se dentro das normas que regem a catalogação de 

trabalhos acadêmicos. 

Por ser verdade a presente declaração, assino-a para todos os efeitos. 

Tangará da Serra-MT, [dia], de [mês], de [ano] 

 

_____________________________ 

Assinatura do Revisor 

 

 

 

 


