Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa - PRPGP
Coordenadoria de Pós-Graduação – CPG

Memorando Circular N. 04/2022 - PRPGP
Santa Maria, 11 de julho de 2022.
Às Coordenações dos PPGs/CPGs/UFSM
Assunto: Ato de entrega da versão final do trabalho de conclusão de Especialização,
Mestrado e Doutorado, na forma digital

Prezados(as),
Vimos encaminhar o Tutorial PEN SIE para entrega da versão final dos trabalhos de
conclusão dos cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado, respectivamente de
monografias, dissertações e teses, na forma digital.
Desta forma, eliminamos a necessidade de espaço físico, reduzimos custos aos
acadêmicos da pós-graduação, bem como evitamos as disparidades nos títulos finais dos
trabalhos aprovados pela banca e cujo título deve ser idêntico ao constante na ata de defesa.
O sistema já está apto a ser utilizado para a entrega dos trabalhos na forma digital sendo
obrigatória sua utilização a partir do próximo semestre, como única forma de entrega de
trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação, não devendo ser utilizada a entrega de
trabalhos impressos, encadernados, pois a MDT já foi adaptada e o Regimento da Pósgraduação também está sendo atualizado.
Atentamos para os itens 12 e 13 do Tutorial que especificam atividades do orientador e
do PPG/CPG, conforme:
“12- Orientador recebe na cx postal e confere se o trabalho foi devidamente corrigido conforme
definido em banca de defesa: - feita a correção deve tramitar para a coordenação do PPG/CPG; - não estando
de acordo com o aprovado pela banca, retornar ao acadêmico(a) para efetuar os ajustes conforme definido no
ato da defesa.
13- A Coordenação do curso, ao receber em sua cx postal o processo de entrega do trabalho final, faz
a verificação do título do trabalho se está exatamente conforme consta da ata de defesa aprovada, insere uma
cópia da ata de defesa contendo as assinaturas dos membros e tramita para Biblioteca Central (pois o trabalho
final já foi homologado pelo orientador). Caso haja discrepância entre o título do trabalho final e o constante
na a ata de defesa, o processo deverá retornar ao acadêmico(a) para a correção e retorno via orientador.”

Destaca-se que são dois processos distintos, esse é o PEN DO ATO DE ENTREGA do
trabalho final, o processo de defesa segue sua tramitação normal para emissão de
Diploma/Certificado, após a aprovação deste PEN.
Contando com a compreensão e colaboração de todos envolvidos, solicitamos dar amplo
conhecimento aos orientadores e aos acadêmicos(as) do curso, visando dar divulgação e
conhecimento necessário para uso do Tutorial do ato de entrega de M/D/T, disponibilizado
no site da PRPGP.
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