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PASSO-A-PASSO AUXILIAR PARA CUMPRIMENTO DO REGIMENTO (CHECK 

LIST) DO MPSPDHC 

 

Após a DEFESA e a APROVAÇÃO da DISSERTAÇÃO (PRODUTO FINAL) o(a) 

acadêmico(a) deve: 

 

1. Realizar as correções apontadas pela Banca (caso haja); 

 

2. Fazer a formatação do trabalho no padrão/modelos do Programa do MPSPDHC (com capa, 

contracapa, ficha catalográfica da biblioteca e folha de aprovação); 

 

3. Encaminhar via da Dissertação para a Multiteca da UERR para produção da Ficha de 

Catalogação Bibliográfica (verificar junto ao setor os procedimentos para este encaminhamento nos 

canais de comunicação disponíveis no link: https://www.uerr.edu.br/multiteca/); 

 

4. Solicitar o “Nada Consta” da Multiteca central da UERR (verificar junto ao setor os 

procedimentos para este encaminhamento nos canais de comunicação disponíveis no link: 

https://www.uerr.edu.br/multiteca/); 

 

5. Proceder ao encadernamento das 4 vias da Dissertação para entregar na Coordenação do 

Mestrado juntamente com Cópia digital da Dissertação (Em CD devidamente identificado - 

com capa - 2 exemplares) conforme modelos do programa do Mestrado. A entrega das vias da 

Dissertação deve estar precedida de Requerimento (modelo padrão da Coordenação) e 

acompanhada do Termo de Autorização para publicação de Teses e dissertações Eletrônicas 

(devidamente preenchida e assinada);  

 

6. Será necessário estar com os créditos e demais requisitos exigidos pelo programa 

devidamente cumpridos, a saber: 

(  ) Disciplinas obrigatórias (7 créditos); 

(  ) Disciplinas não obrigatórias (19 créditos); 

(  ) Atividades complementares (2 créditos); 
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(  ) Defesa de dissertação (4 créditos); 

(  ) Certificado de Proficiência em língua(s) estrangeira(s); 

(  ) Aprovação da Dissertação (Produto Final); 

OBS.: Caso ainda não tenha entregado as Horas Complementares e Certificado de Exame de 

Proficiência em Língua estrangeira, deverá fazê-lo mediante entrega de requerimento 

solicitando análise e deferimento de créditos de Horas Complementares, acompanhado de 

cópia(s) do(s) documento(s) comprobatório(s). Este Requerimento poderá ser enviado pelo e-

mail: mpspdhc@uerr.edu.br 

 

7. Protocolar Requerimento junto ao Registro Acadêmico solicitando “emissão do diploma e 

histórico” do referido mestrado (verificar junto ao setor competente os procedimentos para esta 

solicitação através dos canais de comunicação disponíveis no link: https://academico.uerr.edu.br/). 
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