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1. Preencher o terrmo de autorização da biblioteca ( O mesmo se encontra: 

https://www.udesc.br/bu/manuais ). Em conversa com a biblioteca em 

19/06/2020 foi autorizado que tal termo seja enviado por e-mail com as 

assinaturas  digitais tanto do discente quando do orientador(a) – Sugerimos 

utilizar assinatura do GOV.BR (Tutorial – clique aqui). No referido termo 

escolher a opção “Autorizo a disponibilização parcial do texto..” E em: Partes 

disponibilizadas: elementos pré-textuais e outros (especificar): (escrever aqui 

a  palavra RESUMO). Após isso nomear o documento da seguine forma:  

Termo_NomeCompletodoDiscente.. 

 

2.   Faça uma cópia digital da dissertação e nomeie 

Dissertação_NomeCompletodoDiscente.. Observação importante: Para gerar  

ficha catalográfica, por gentileza, clique aqui.  

 

3. Criar um arquivo especifico em PDF para o resumo da dissertação e 

nomeá-lo como Resumo_NomeCompletodoDiscente. 

 

4. Enviar para o e-mail do bolsista o nome completo do projeto de pesquisa 

em que sua dissertação está vinculada, após assistir esse video: clique aqui. 

 

5. Enviar foto da declaração de presença mínima de duas bancas de 

dissertação. Caso  você tenha assistido às bancas via videoconferência), por 

gentileza, enviar os 3 prints (inicio da banca; durante a banca; finalização da 

banca) + declaração preenchida - sem assinaturas. Porém, caso você tenha 

assistido presencialmente, o procedimento é o mesmo que está no item 

“Declaração de Presença - Defesa de Dissertação PPGFT” que consta na 

seção formulários no site do PPGFT.  

 

6. Comprovante de submissão de artigo em revista com qualis mínimo de 

extrato B1.(Caso você deseja que seja iniciado o processo de confecção do 

diploma).  

 

7.     A declaração de Nada Consta é gerada automaticamente pelo usuário no 

"Meu Pergamum", mediante login com código do usuário e senha do IdUdesc. 

Caso haja algum problema nesse item, peço que entre em contato com a 

Biblioteca (Clique aqui) 

 

8.   Você zipará todos os documentos acima e irá enviá-los para o email do 

bolsista. No corpo do referido e-mail, não esqueça de responder o item 4. 

http://www.udesc.br/bu/manuais
http://www.udesc.br/bu/manuais
https://www.udesc.br/arquivos/cefid/id_cpmenu/3140/Tutorial___Assinatura_Digital___GOV_BR_16590215914103_3140.pdf
https://www.udesc.br/bu/manuais/ficha
https://drive.google.com/file/d/1IhteRPM_wiR-B3ZOpCROj1SIrZ082JTv/view?usp=sharing
https://www.udesc.br/cefid/biblioteca/equipe


 

 

9 - Caso as passagens do membro externo tenham sido compradas pela UDESC: 

Apresentar os comprovantes de ida e volta (de cada trecho) do mesmo. Não serão 

aceitos comprovantes fotografados. 
 

 

 


