
 

 

ROTEIRO A SER SEGUIDO ANTES DA DEFESA  

ALUNOS DE MESTRADO E DOUTORADO DA COPPE 

O aluno deverá seguir os seguintes passos: 

1) Inserir no Sistema CtrlCoppe a íntegra da Tese de Doutorado ou Dissertação de 
Mestrado. Este arquivo ficará disponível para eventual consulta por terceiros antes da 
defesa. Caso a pessoa interessada queira uma cópia impressa, esta pode ser feita, desde 
que autorizada pelo autor; 

2) Depositar no Setor de Registro os seguintes itens: 
 
a)  versão impressa da parte pré-textual da Tese de Doutorado ou Dissertação de Mestrado 

(sem encardenar e  somente frente); 
b) declaração que uma cópia impressa (ou arquivo digital, desde que o membro da banca 

concorde) da Tese de Doutorado ou Dissertação de Mestrado, dentro da formatação das 
Normas para Elaboração de Tese da COPPE, foi entregue a cada membro da banca 
examinadora (em anexo); 

d) declaração de não violação de direitos autorais de terceiros (em anexo). 
 

PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO E DIVULGAÇÃO DA DEFESA 

Mestrado – 15 dias antes da data marcada para a defesa 

Doutorado – 21 dias antes da data marcada para a defesa 

ITENS CORRESPONDENTES À PARTE PRÉ-TEXTUAL 

a) Folha de rosto; 

b) Folha com o nome dos membros da banca; 

c) Ficha catalográfica; 

d) Dedicatória (se houver); 

e) Agradecimentos (se houver); 

f) Resumos em português e inglês da Tese de Doutorado ou Dissertação de Mestrado; 

g) Sumário do texto da Tese de Doutorado ou Dissertação de Mestrado; 

h) Lista de figuras (opcional)*; 

i) Lista de tabelas (opcional)*; 

j) Lista de símbolos (opcional)*; 

k) Lista de abreviaturas, siglas e acrônimos (opcional)*. 
 
* Se houver a lista, é obrigatória a entrega com os demais itens da parte pré-textual. 
 
Para informações sobre a formatação da Tese ou Dissertação, consultar o documento: “Norma para a 

Elaboração Gráfica de Teses de Doutorado/Dissertações de Mestrado” na página da COPPE: 
  ( http://www.coppe.ufrj.br/sites/default/files/arquivo_cpgp/formato.pdf ) 
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Anexo da Resolução CPGP/COPPE, Nº 02, de 27 de novembro de 2007 

 
Declaração de não Violação de Direitos Autorais de Terceiros 

(PREENCHIDO, ASSINADO E ENTREGUE NA SEÇÃO DE REGISTRO/COPPE/UFRJ, JUNTO COM O ORIGINAL DA 
TESE/DISSERTAÇÃO) 

 
 

Eu, _________________________________________________________, 
                                            (NOME COMPLETO DO ALUNO) 

CPF: _________________________, DRE: _________________________,  

aluno do Curso de _____________________, do Programa de __________ 
                                              (MESTRADO / DOUTORADO)  

 ____________________________________________, declaro para os devidos fins: 

 
a) que a (  ) Tese / (  ) Dissertação com título: 

“______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________”, de minha autoria, não viola os direitos 

autorais de terceiros, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas; 

b) que a (  ) Tese / (  ) Dissertação não se constitui em reprodução de obra alheia, 

ainda com direitos autorais protegidos ou já em domínio público; 

c) que em havendo textos, tabelas e figuras transcritos de obras de terceiros com 

direitos autorais protegidos ou de domínio público tal como idéias e conceitos de 

terceiros, mesmo que sejam encontrados na Internet, os mesmos estão com os 

devidos créditos aos autores originais e estão incluídas apenas com o intuito de 

deixar o trabalho autocontido; 

d) que os originais das autorizações para inclusão dos materiais do item c) emitidas 

pelos proprietários dos direitos autorais, se for o caso, estão em meu poder; 

e) que tenho ciência dos Artigos 297 e 298 do Código Penal Brasileiro. 

 

 
Rio de Janeiro, _____ / ______ / ________ 

 
 

Assinatura:_______________________________ 
 
 
 
 

 
Ciente, _____/_____/______ 
 
 
Orientador: __________________________________ 
                                                           (Nome) 

 
                   __________________________________ 

                                                   (Assinatura)  
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos que foi entregue uma cópia impressa* da (   ) Tese / (   ) Dissertação para todos os 

membros da banca no dia _______/_______/________**. 

Informamos que a mesma encontra-se de acordo com as Normas para Elaboração Gráfica de 

Tese da COPPE/UFRJ 

 

* Caso o membro da banca concorde,  pode ser arquivo digital. 

** A defesa só pode ocorrer 15 dias após esta data no caso de mestrado e 21 dias no caso de 

doutorado. 

 

Data prevista para a defesa ______/______/________. 

 

 

Rio de Janeiro,          de                          de               . 

 

 

 

Nome do(a)  aluno(a): _______________________________________________________ 

 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

 

 

Nome dos Orientadores: ___________________________________________________ 

      __________________________________________________ 

     ___________________________________________________ 

 

Assinatura(*): ______________________________________________________________ 

(*) Basta somente a assinatura de um dos orientadores 
 

 


