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ORIENTAÇÕES PARA HOMOLOGAÇÃO DE DEFESA DE TESE APROVADA 

PELA BANCA EXAMINADORA 
 

O aluno terá 7 (sete) dias, a contar com a data da defesa, para fazer as correções 
solicitadas pela banca examinadora. 

 
Após as correções e o “ciente” do seu orientador, o aluno terá 5 (cinco) dias para 

providenciar o material de homologação da defesa, composto por: 
 

- 02 CDs: 
CD 1 – tese completa em PDF 
CD 2 – Resumo (conforme orientações do DPP, em .DOC) 

 
Favor não se esquecer de fazer uma capa para todos os CDs com: 

seu nome completo, o nº da tese, o nome do Programa, o título da tese e o ano. 
 
Orientações do DPP: 
Formato: Word – fonte Arial – Tamanho 10 
Informações que devem constar no Resumo: 

1. Nome completo do autor; 
2. Título; 
3. Nome do curso; 
4. Data da defesa; 
5. Nome completo do orientador; 
6. Palavras-chave em português; 
7. Palavras-chave em língua estrangeira; 
8. Resumo em português; 
9. Resumo em língua estrangeira. 

Obs.: É importante o preparo do resumo pela técnica correta, com objetividade, precisão e concisão. 
 

- Imprimir e assinar 1 (uma) via do “Termo de Autorização para Publicação de Teses e 
dissertações Eletrônicas (TDE) na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD)” (ao 
final). 
 

- Imprimir e assinar 1 (uma) via do “Formulário de declaração de ciência de propriedade 
intelectual de monografia/tese/dissertação e produtos desenvolvidos na UnB” (no sítio). 
 

- Imprimir e assinar 1 (uma) via da “AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO” (ao final), não se 
esquecendo de colocar o título da tese, o local e a data da defesa. 
 

- Comprovar o requisito da alínea “b” do art. 20 do Regulamento do PPGCont: “b) o aluno de 

doutorado, como requisito para o depósito de sua tese, deverá ter publicado, e/ou aceito para publicação, 
artigos em autoria compartilhada com o orientador que totalizem ao menos 50 pontos de acordo com o 

sistema QUALIS/CAPES”. 
  
- Solicitar à secretaria (UnB - Inêz ou Sara) o número de sua tese, que deve estar nos CDs. 
 
- Os exemplares da tese em capa dura na cor preta, com letras douradas, só deverão ser 

confeccionados se assim os exigirem o orientador e os membros da banca examinadora. 
Segundo orientações da Reitoria da UnB, o próprio aluno deverá providenciar a entrega 
desses exemplares em capas duras aos respectivos membros da banca examinadora. 

 
Para dar entrada no diploma, o aluno deverá preencher o formulário de solicitação de diploma e o 
formulário de Nada Consta (disponíveis no sítio eletrônico) e protocolar sua solicitação na Reitoria 
da UnB. 

http://www.saa.unb.br/images/stories/documentos/formularios/solicitacao_diploma.pdf
http://www.saa.unb.br/images/stories/documentos/formularios/formulario_nada_consta.pdf
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A U T O R I Z A Ç Ã O 

 
 
 

Pelo presente, autorizo o Programa de Pós-graduação em Ciências 

Contábeis da Universidade de Brasília a divulgar, em meio magnético, “on line” 

ou em forma impressa, a minha tese, intitulada “TÍTULO COMPLETO”, 

defendida para obtenção do título de Doutor em Ciências Contábeis. 

  

 
LOCAL, _____ de _______________________ de ________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
NOME COMPLETO 



 

 
UnB – BCE 

  

 
Termo de Autorização para Publicação de Teses e Dissertações Eletrônicas (TDE) na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 
 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a 
disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-
bin/ndltd/chameleon?Ing=pt&skin=ndltd, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9.610/98, 
o texto integral da obra abaixo citada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou 
download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 
1. Identificação do material bibliográfico:                       (  ) Tese                       (  ) Dissertação 
 

2. Identificação da Tese ou Dissertação: 

Autor:____________________________________________________________________________ 

RG:_____________________ CPF:_____________________         E-mail:_____________________ 

Orientador: ___________________________________________   CPF: ______________________ 

Co-Orientador: ________________________________________   CPF: ______________________ 

Membros da banca: ____________________________________   CPF: ______________________ 

_____________________________________________________   CPF: ______________________ 

_____________________________________________________   CPF: ______________________ 

_____________________________________________________   CPF: ______________________ 

 

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?             (   ) Sim           (   ) Não 

Data de defesa: _________________________________ Nº de páginas: _______ 

Título: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Afiliação: (Instituição de vínculo empregatício do autor): ____________________________________ 

Área do conhecimento: _____________________________________________   3. Agência de fomento:________ 

(vide tabela do CNPq) 

Palavras-chave: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

4. Informação de acesso ao documento: 

Liberação para publicação: (   ) Total                                    (   ) Parcial* 

Em caso de publicação parcial, especifique o(s) arquivo(s) restrito(s): 

Arquivo(s) Capítulo(s). Especifique: __________________________________________________ 

Havendo concordância com a publicação eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF da 
tese ou dissertação. É necessário que a impressão seja gerada a partir do arquivo em PDF para que as versões eletrônica e 
impressa sejam idênticas. 

*A restrição (parcial ou total) poderá ser mantida por até um ano a partir da data de autorização da publicação. A extensão deste 
prazo demandará justificativa formal apresentada ao DPP e que será comunicada à CAPES, ao IBICT e à BCE/UnB. 

Local e data: Brasília-DF, _________________________________. 

Assinatura do autor _________________________________________________________________ 

http://www.bce.unb.br/
http://www.ibict.br/

