XII – PROCEDIMENTOS PARA DEPÓSITO DA DISSERTAÇÃO/TESE
XII.1 O trabalho final no curso de Mestrado será na forma de uma dissertação, conforme o disposto
no Artigo 6 do Regimento de Pós-Graduação da USP.
XII.1.1 O formato e a estrutura da dissertação de Mestrado são definidos pela publicação “Diretrizes
para apresentação de dissertações e teses da USP: documento eletrônico e impresso. Parte I
(ABNT)” publicado pelo Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI) USP, disponibilizado na página do
programa na Internet.
XII.2 O trabalho final no curso de Doutorado e de Doutorado Direto será na forma de uma tese,
conforme o disposto no Artigo 6 do Regimento de Pós-Graduação da USP.
XII.2.1 O formato e a estrutura da Tese de Doutorado são definidos pela publicação “Diretrizes para
apresentação de dissertações e teses da USP: documento eletrônico e impresso. Parte I (ABNT)”
publicado pelo Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI) USP, disponibilizado na página do programa
na Internet.
XII.3 O depósito dos exemplares será efetuado pelo(a) candidato(a) no Serviço de Pós-Graduação
até o final do expediente do último dia do seu prazo regimental.
XII.3.1 Para o Mestrado devem ser entregues 6 (seis) exemplares impressos da dissertação, podendo
ser 5 (cinco) com encadernação simples (espiral) e 1 (um) encadernado em capa dura de acordo
com as normas da biblioteca do IEE, mais cópia da dissertação em formato PDF e seu resumo em
formato DOC em meio digital.
XII.3.2 Para o Doutorado devem ser depositados 8 (oito) exemplares da tese, podendo ser 7 (sete)
com encadernação simples (espiral) e 1 (um) encadernado em capa dura de acordo com as normas
da biblioteca do IEE, mais cópia da tese em formato PDF e resumo da mesma em formato DOC em
mídia digital.
XII.3.3 O depósito deverá ser acompanhado de formulário disponível na página do Programa na
Internet em que o orientador certifique que o orientando está apto à defesa. Para efetuar o depósito
o aluno deverá comprovar submissão de produção acadêmica vinculada ao seu trabalho final de
dissertação ou tese:
Mestrado – artigo aceito para publicação ou publicado em evento ou periódico nacional ou
internacional (anexar documento de aceitação e cópia do artigo publicado); ou artigo preparado e
submetido para publicação em evento ou periódico nacional ou internacional (anexar comprovante
de
submissão
do
artigo
e
cópia
do
artigo
submetido).
Doutorado – artigo aceito para publicação ou publicado em periódico internacional (anexar
documento de aceitação e cópia do artigo publicado); ou artigo preparado e submetido para
publicação em periódico internacional (anexar comprovante de submissão do artigo e cópia do artigo
submetido).

XV – IDIOMAS PERMITIDOS PARA REDAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÕES E TESES
XV.1 Serão aceitas Dissertações e Teses redigidas e defendidas nos seguintes idiomas:
Português, Inglês, Espanhol ou Francês.
XV.2 Atendendo o artigo 89 do Regimento de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo,
todas as Dissertações e Teses deverão conter título, resumo e palavras-chave em português,
na língua em que o trabalho foi redigido e em inglês.
(Regulamento do Programa)

