DOCUMENTOS ENTREGUES PELO ALUNO ________________________________
Nº Matrícula: ___________________ data___________
( ) Entregue sem pendência ( ) Entregue com pendência
( ) MESTRADO, o(a) candidato(a) deverá entregar 8 (oito) volumes (caso participem mais de
3 membros acrescentar um exemplar para cada membro extra) da versão final da
dissertação (conforme normas bibliográficas disponíveis na página da EV), encadernados
com capa a ser retirada na Secretaria, acatando, se houver as modificações sugeridas pela
banca;
( ) DOUTORADO, o(a) candidato(a) deverá entregar 10 (dez) volumes (caso participem mais
de 5 membros acrescentar um exemplar para cada membro extra) da versão final da tese
(conforme normas bibliográficas disponíveis na página da EV), encadernados com capa a ser
retirada na Secretaria, acatando, se houver as modificações sugeridas pela banca;
..............................................................................................................................................
( ) Cópia do diploma do grau acadêmico anterior (frente e verso) com carimbo do Ministério
da Educação, na mesma folha (não é aceito declaração ou certificado de conclusão de
curso);
( ) Cópia da carteira de identidade ou carteira profissional (frente e verso) – Não será aceita
carteira de motorista.
( ) Cópia da cédula de identidade ou registro nacional de estrangeiro (RNE);
( ) Cópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento (em caso de
Alteração do sobrenome do(a) aluno(a);
( ) Nada consta original da Biblioteca da Escola de Veterinária;
( ) Nada consta original do Laboratório, somente para alunos da área de Nutrição e
Alimentação Animal;
( ) Ficha de cadastro da dissertação/tese na CAPES/MEC devidamente preenchido;
( ) Protocolo de submissão de um artigo científico extraído da dissertação/tese em
periódico, conforme Resolução 05/2010;
( ) Cópia eletrônica (CD) da versão final da dissertação/tese, em formato pdf;
( ) Autorização original para divulgação digital da dissertação/tese;
( ) Declaração do orientador sobre a versão final da tese/dissertação;
.....................................................................................................................................................
Recebido por: __________________________ Entregue por: __________________
Data: ___________
( ) Entregue sem pendência ( ) Entregue com pendência
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