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De acordo com a Resolução CoPGr 5890 de 20 de dezembro de 2010,
após a defesa, o aluno e o orientador poderão optar pela correção da disserta‐
ção/tese, conforme as indicações sugeridas pela banca examinadora. Para tanto,
o aluno de pós‐graduação deverá atender aos seguintes requisitos:
1) observar o prazo máximo, impreterível, para a entrega da versão corri‐
gida de 60 dias, contados a par r da data da defesa, caso o prazo ﬁnal
ocorra em ﬁnais de semana ou feriados, a entrega poderá ser realizada no
1º dia ú l após ao referido prazo;

Observações:
 Cessado o prazo de sessenta dias da data da defesa, caso a dissertação ou

tese não tenha sido corrigida, o trabalho originalmente depositado será dis‐
ponibilizado na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP ‐ BDTD, de
acordo com forma de disponibilização escolhida pelo aluno;
 Para encadernação do exemplar impresso corrigido do trabalho, o pós‐

graduando deverá re rar, na Biblioteca uma nova capa personalizada.

2) subs tuir o texto, na folha de rosto, da menção de Versão original, pa‐
ra: Versão corrigida. A versão original eletrônica, encontra‐se disponível
tanto na Biblioteca do ICB quanto na Biblioteca Digital de Teses e Disser‐
tações da USP (BDTD);
3) entregar para conferência, na Biblioteca, prazo de 1 dia ú l, cópia da
versão eletrônica, corrigida, do trabalho em 2 CD‐ROMs. Se a disponibili‐
zação do trabalho for parcial, deverá constar nos CD‐ROMs as duas ver‐
sões: integral e parcial.
4) após a conferência da versão eletrônica corrigida, a Biblioteca emi rá
um recibo que deverá ser entregue juntamente com o exemplar impresso
e a versão eletrônica na Secretaria de Pós Graduação, ICB III;

IMPORTANTE: O prazo para disponibilização da versão parcial na
BDTD será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, no máximo,
por mais 2 (dois) anos. Expirado o período, o trabalho será divulgado
na íntegra. Ao término do prazo, o Administrador da BDTD no ﬁcará
o aluno e o orientador por e‐mail.

5) no ato do depósito na Secretaria de Pós‐Graduação, deverá entregue:
a) 1 exemplar impresso do trabalho corrigido;
b) uma cópia em CD‐ROM do trabalho corrigido, contendo o carimbo da
Biblioteca.
c) documento de autorização do orientador(a) assinado, modelo no site
da Pós‐Graduação do ICB ‐ Formulários‐ “Formulário de solicitação para
entrega da versão corrigida da dissertação ou tese”;
d) recibo de conferência dos CDs emi do pela Biblioteca.

Mais informações:
Telefone: (11) 3091‐7900
E‐mail: bibteses@usp.br

