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ORIENTAÇÕES PARA A ENTREGA DE VERSÕES FINAIS DE DISSERTAÇÕES E
TESES DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO DEFINIDO PELA UEL.

Seguir  as  orientações  disponíveis  na  página  do  PPEdu,  aba  formulários  -
Orientações para entrega da versão final de tese e dissertação, em http://www.uel.br/
pos/mestredu/index.php/formularios

1 – Acessar a aba Formulários na página do PPEdu.
 
2 - Acessar o documento “Template para teses e dissertações”.
 
4 – Adequar o texto para o modelo exigido pela Biblioteca Central.
 
5 – Acessar o documento “Modelo de Capa – CD” - Imprimir duas capas.
 
6 – Acessar o documento “Manual para preenchimento do Termo de Autorização
para Publicação na Biblioteca Digital –UEL”.
 
7  –  Acessar,  preencher  e  assinar  o  documento  “Termo  de  Autorização  para
Publicação na Biblioteca Digital – UEL”. O orientador assinará na UEL quando do
retorno do período de isolamento.
 
8 – Acessar e preencher o documento “Termo de Entrega da Dissertação ou Tese a
Biblioteca Cental”.  O orientador assinará na UEL quando do retorno do período de
isolamento.
 
9 –  Gravar a dissertação ou tese em PDF em um arquivo único e enviar para o e-
mail  ppedu@uel.br. O e-mail será respondido com a confirmação de recebimento.

10 – Enviar pelo correio: 1 -  formulário de autorização para publicação na Biblioteca
Digital;  2  -  duas  impressões  da  capa  do  CD;  3  - formulário
da entrega da dissertação ou tese; 4 - comprovante da submissão de um artigo para
publicação em períodico A.

DADOS PARA POSTAGEM
SECRETARIA DE PÓS GRADUAÇÃO DO CECA
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Qualquer dúvida deve ser encaminhada para este email: ppedu@uel.br
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