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NORMAS – QUALIFICAÇÃO 

 

 

1. Preencher o formulário de marcação de qualificação com 10 dias de antecedência em 

relação à data escolhida. O preenchimento e envio do mesmo será realizado através de 

formulário online disponível em nossa página (http://ppghistoria.universo.edu.br/). 

  

2. Caso seja a primeira participação do(a) professor(a) convidado(a) em banca realizada em 

nosso curso, deverá também preencher o formulário de cadastramento de professores 

convidados. OBS.: Deve-se verificar se já existe cadastro na secretaria antes.  

 

3. Entregar para o(a) orientador(a) e para os membros da banca o material produzido.  

 

 

NORMAS – DEFESA 

 

 

1. Preencher o formulário de marcação de defesa com 15 dias de antecedência em relação 

à data escolhida. O preenchimento e envio do mesmo será realizado através de formulário 

online disponível em nossa página (http://ppghistoria.universo.edu.br/) 

 

2. Caso seja a primeira participação do(a) professor(a) convidado(a) em banca realizada em 

nosso curso, deverá também preencher o formulário de cadastramento de professores 

convidados. OBS.: Deve-se verificar se já existe cadastro na secretaria antes. 

 

3. Entregar para o(a) orientador(a) e para os membros da  banca o material produzido;  

 

4. Após aprovação da banca, o(a) aluno(a) deverá pegar com o(a) orientador(a) as folhas de 

aprovação para incorporação à versão final da dissertação.  

 

5.  A dissertação deverá ser confeccionada acordo com as normas do manual técnico, 

disponível no site da universidade. 

 

6. Após todos os reajustes realizados, o(a) aluno(a) deverá solicitar à biblioteca da 

UNIVERSO a ficha catalográfica, que também será incorporada à versão final da 

dissertação.  

 

7. A partir da data de defesa, o(a) aluno(a) possui o prazo máximo de 90 dias para entregar 

a versão final da dissertação. 
 

8. Deverá ser entregue 2 (DUAS) vias da dissertação em formato digital (PDF e Word), 

gravado em CD. Caso o(a) orientador(a) deseja uma via, a mesma será a parte e deverá ser 

entregue diretamente ao orientador(a). 

 

 

OBSERVAÇÃO: Em caso de qualquer dúvida durante o preenchimento, o(a) aluno(a) 

deverá entrar em contato com a secretaria do programa.  
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