
INTRUÇÕES PÓS-DEFESA 

 

PROGRAMA E PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOENERGIA E GRÃOS 

O aluno terá até 60 dias após a defesa e aprovação do trabalho de 

Dissertação para entregar a versão definitiva da sua dissertação, conforme 

normas do Programa de Pós-graduação em Bioenergia e Grãos, além de 

documentos anexos. 

 

Check list 

 

Versão final da Dissertação: 

1- (  ) 4 volumes (1 para cada membro da banca examinadora e 1 para a 

biblioteca); 

2- (  ) Comprovação da revisão linguística por professor cadastrado no PPGBG 

(Português e Inglês) 

3-(  ) Comprovante de submissão de um produto resultante da Dissertação: 

-(  )  Artigo científico em periódico no mínimo B1 

- (  ) Artigo Técnico 

- (  ) Depósito eletrônico de patente 

4- Versão final da Dissertação em CD-Rom 

(  ) PDF- 2 unidades 

(  ) Word – 1 unidade 

 

5- (  ) Declaração do orientador atestando revisão e correção da Dissertação; 

6- (  ) Comprovante de Nada Consta da Biblioteca do Campus; 

7- (  ) Termo de Responsabilidade Autoral; 

8- (  ) Termo de depósito legal e autorização para publicação de Dissertações 

eletrônicas; 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Para artigos Científicos: 

 

Por ocasião da entrega dos exemplares definitivos da dissertação de 

Mestrado estes deverão ser acompanhados de um documento comprobatório 

do envio para publicação em revista científica, com Qualis no mínimo B1, com 

corpo editorial, de pelo menos um artigo científico oriundo da dissertação. 

 

Para artigo Técnico: 

O Boletim Técnico se caracteriza numa publicação seriada, com o 

objetivo de auxiliar na transferência de tecnologias, sugerir metodologias e 

técnicas de manejo provenientes de pesquisas na área de Ciências Agrárias 

e/ou experiências validadas, ou parte destas desenvolvidas por estudantes do 

Programa de Pós-Graduação em Bioenergia e Grãos. Destina-se a produtores 

rurais, extensionistas, técnicos, tecnólogos, professores, estudantes e demais 

públicos que possam se interessar. A circulação do Boletim Técnico deve ter, 

no mínimo, abrangência estadual (estado de Goiás) e o periódico, ao qual o 

trabalho será publicado, deve apresentar conselho editorial.  

A linguagem deverá ser adequada ao público alvo, sendo esta simples e 

objetiva. O texto deverá ter uma linguagem instrutiva daquilo que se quer 

transmitir. Para publicação, o corpo do texto deverá apresentar tabelas e/ou 

figuras, de modo que permitam melhor compreensão da pesquisa. O conteúdo 

do Boletim Técnico deve fazer parte do Projeto de Pesquisa desenvolvido pelo 

estudante, no Programa de Pós-Graduação em Bioenergia e Grãos. 

 

Patentes:  

Se você inventou uma nova tecnologia, seja para produto ou processo, 

pode buscar o direito a uma patente. A patente também vale para melhorias no 

uso ou fabricação de objetos de uso prático, como utensílios e ferramentas. Ela 

pode ser uma Patente de Invenção (PI) ou Patente de Modelo de Utilidade 

(MU). Seguir as instruções contidas no site: http://www.inpi.gov.br/menu-

servicos/patente e apresentar comprovante do depósito da Patente junto com a 

versão final da Dissertação Definitiva. 

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente

