Informativo 01/2016 – PPGSeD
07/04/2016.
A coordenação do PPGSeD (Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e
Desenvolvimento) vem por meio deste informar os discentes e orientadores da turma 2014/2015
quanto aos procedimentos finais das atividades relacionadas ao Programa de Pós- Graduação.

a)Versão Final da Dissertação
Para a elaboração da versão final encadernada da dissertação, o discente e orientador
devem ler atentamente as instruções que estão disponíveis na página no item legislação. O
discente e orientador também devem observar as Diretrizes e normas para apresentação de
dissertação e trabalhos científicos do PPGSeD, disponível na página.
A página de aprovação (Banca Examinadora) assinada por todos os membros da banca
deverá fazer parte da dissertação.
b) Produção de Artigo Científico – Artigo 54 do regulamento do PPGSeD.
Os pós-graduandos concluintes deverão elaborar artigos científicos em co-autoria com
orientador e co-orientador (caso houver) e submeter o mesmo a um periódico científico da área
interdisciplinar para avaliação. Recomenda-se periódicos dos estratos A1, A2, B1 e B2, a
critério do orientador.
Para dar início ao processo de certificação, é necessário ter enviado o artigo para o
periódico científico, preencher a ficha em anexo com assinatura do orientado e do orientador e
anexar o comprovante de envio.

c) Certificação
Para a certificação, os discentes deverão providenciar cópias autenticadas dos seguintes
documentos, de acordo com o memorando 058/2015-DIRD UNESPAR:
1-Certidão de nascimento ou casamento;
2-Documento oficial de Identidade;
3-CPF- Cadastro de Pessoa Física;
4)- Diploma de Graduação (frente e verso na mesma folha)
5)- Certificados de Proficiência de outras IES (alunos que fizeram no campus não necessitam).
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ANEXO 01
Ficha de Acompanhamento de envio de artigo para periódico turma 2014-2015

Orientando (a)
Orientador (a)
Co-orientador
Título do artigo

Nome do periódico

ISSN

Qualis

Parecer do orientador
Assinatura do orientando
Assinatura do orientador
Data
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Área

Data de envio

