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Normas para titulação no PPGZ/PDIZ 

Para obter o título de Doutor, o aluno deverá entregar: 

 

- Nada consta da Biblioteca; 

- Nada consta do Laboratório de Nutrição Animal; 

- Comprovante de submissão de 02 artigos; 

- Declaração do revisor da tese (profissional formado em letras), com assinatura 

original, e cópia do diploma do corretor; 

- Recibo de entrega das cópias e CD na Biblioteca, Resolução 173/15 BC; 

- 2 cópias impressas para atender a biblioteca; 

- 2 CD’s sem as assinaturas do membros da banca, que deverão ser entregues 

acondicionados em caixas apropriadas. A caixa e o CD devem conter identificação, 

conforme a capa da tese. A lombada deve conter o nome do aluno (o primeiro e o 

último), ano e a abreviação da Instituição; 

- A folha de aprovação (com as assinaturas originais), que ficará armazenada na pasta 

do aluno. 

 

Para obter o título de Mestre, o aluno deverá entregar: 

 

- Nada consta da Biblioteca; 

- Nada consta do Laboratório de Nutrição Animal; 

- Comprovante de submissão de 01 artigo; 

- Declaração do revisor da dissertação (profissional formado em letras), com assinatura 

original, e cópia do diploma do corretor; 

- Recibo de entrega das cópias e CD na Biblioteca, Resolução 173/15 BC; 

- 2 cópias impressas para atender a biblioteca; 

- 2 CD’s sem as assinaturas do membros da banca, que deverão ser entregues 

acondicionados em caixas apropriadas. A caixa e o CD devem conter identificação, 

conforme a capa da tese. A lombada deve conter o nome do aluno (o primeiro e o 

último), ano e a abreviação da Instituição; 

- A folha de aprovação (com as assinaturas originais), que ficará armazenada na pasta 

do aluno. 
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