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Of. Circular ProPG n° 001/2018 
Ref: Instruções sobre os títulos de teses/dissertações. 
 
 

São Carlos, 14 de junho de 2018. 
 
 
Aos(às) Coordenadores(as) dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de São 
Carlos. 
 
 
Prezados(as) senhores(as),  

 
 

Durante o processamento dos pedidos de homologação de concessão de título, a 

ProPG/UFSCar tem percebido divergências entre o título da tese/dissertação, informado pelo 

PPG no ProPGWeb, e o título da versão definitiva publicada no repositório institucional da 

UFSCar, embora, muitas vezes, essa alteração de título não tenha sido informada no relatório 

de defesa, no campo destinado para isso. Deparamo-nos, inclusive, com casos em que o 

campo do relatório de defesa destinado a informar alterações de título estava preenchido, 

porém o título da dissertação/tese publicado no repositório institucional da BCo/UFSCar 

divergia dele. 

Diante disso, expusemos a situação à apreciação do CoPG/UFSCar, em sua 99ª 

reunião, realizada em 13/06/2018, para o esclarecimento sobre qual deve ser o título definitivo 

das dissertações/teses, considerando que o Regimento Geral da Pós-Graduação da UFSCar 

(Resolução CoPG/UFScar nº 007/2013) é omisso quanto a isso.  O CoPG entendeu que o título 

da versão definitiva da tese/dissertação depositada no repositório institucional deve ser definido 

no relatório de defesa (título original ou alterado e registrado pelos membros da banca em 

campo específico para tal). Como a BCo solicita para a efetivação do auto depósito uma 

declaração  do(a) orientador(a), na qual é informado o título do trabalho, os(as) orientadores(as) 

devem ser orientados a não alterar o título definido e registrado no relatório de defesa. 

Consideraremos, junto à BCo, formas de impedir que sejam efetivados depósitos de 

teses/dissertações cujos títulos sejam diferentes dos registrados no relatório de defesa, 

conforme descrito acima. Essa medida visa impedir que haja divergência entre o título da 

tese/dissertação publicada no repositório institucional, o título documentado no relatório de 

defesa e o título informado no ProPGWeb pelo PPG, sendo este último utilizado para a emissão 

do histórico-escolar final do(a) aluno(a). 

Certa de contar com a colaboração de todos para facilitar nossos procedimentos internos 

e o fluxo de informações entre os diversos setores envolvidos, meus agradecimentos. 
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Pró-Reitora de Pós-Graduação 
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