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Instrução Normativa nº 01/2021 
 

Dispensa a entrega da versão final impressa da tese e as 

assinaturas na folha de aprovação do arquivo a ser 

entregue no âmbito das Instituições de Ensino Superior 

(IES) que compõem a Associação Plena em Rede do Curso 

de Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

 

A Coordenação Geral da Associação no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO: 

1. O estabelecido no Art. 62 e no seu §1º do Regimento Interno da Associação; 

2. A necessidade de adaptação às mudanças tecnológicas em curso; 

3. A importância da economia de recursos e a conservação ambiental. 

 

RESOLVE: 

1. Alterar a redação do Art. 62 e §1º do referido artigo do Regimento Interno da 

Associação, dispensando a entrega da versão final impressa da tese e as 

assinaturas na folha de aprovação do arquivo a ser entregue na Coordenação local 

do Programa. Desse modo, a redação passa a ser: 

 

Artigo 62º - O discente encaminhará ao Colegiado local do Curso a versão final da 

Tese aprovada, com parecer do orientador quanto ao atendimento às correções 

sugeridas pela banca examinadora. 

 

§1º – No caso de teses aprovadas, com ou sem condicionais, o discente terá o 

prazo de 60 dias para encaminhar a versão eletrônica da tese corrigida no formato 

estabelecido pelos Bancos de Dissertações e Tese locais e/ou CAPES, por qualquer 

meio aceito pela Coordenação local do Programa (e-mail, repositório em nuvem, cd-

rom, pendrive, etc.), contendo a folha de aprovação. 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Campus da UFRN, 15 de julho de 2021. 

Viviane Souza do Amaral 

Coordenadora Geral da Associação Plena em Rede 

Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente 
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