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CERTIDÃO 
Certifico que a presente resolução foi afixada em 
local de costume, neste Campus, no dia 11/10/2019. 
 
 
Claudia Regina Dias Arieira 
Coordenador do curso 

Aprova o alteração para entrega de versão 
final de dissertação do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Agrárias, vinculado ao 
Departamento de Ciências Agronômicas, 
Campus Regional de Umuarama. 

 
 

Considerando a reunião do conselho acadêmico do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Agrárias ocorrida em 11 de outubro de 2020. 
 
O CONSELHO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS APROVOU E EU, COORDENADORA, SANCIONO A 
SEGUINTE RESOLUÇÃO: 
 

Art. 1º - Aprovar e sancionar a alteração para entrega da versão final da 
dissertação de mestrado, do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias, em nível 
de Mestrado, vinculado ao Departamento de Ciências Agronômicas, Campus Regional 
de Umuarama, a qual passa para a obrigatoriedade de: (a) envio por email, para cada 
membro da banca, de uma via em PDF da versão final, aprovada e homologada em 
reunião de conselho, devendo ser entregue na secretária o comprovante de envio e 
recebimento pelo membro; (b) um pen-drive com versão final em PDF e Word para a 
secretaria do curso de pós graduação em Ciências Agrárias, contendo ainda a ficha 
catalográfica e página de rostro com assinaturas escaneadas; e (c) uma cópia da versão 
final em CD, com capa seguindo o modelo padrão do programa, o qual será destinado à 
biblioteca, juntamente com o termo autorizando a divulgação da dissertação. 
 
  Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 
 
 

Umuarama, 11 de outubro de 2020. 
 
 

 
Claudia Regina Dias Arieira 

Coordenadora do programa de  
pós-graduação em Ciências Agrárias 

 


