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Dispõe sobre a documentação a ser entregue para a confecção do 

diploma de Mestre Profissional do Programa de Pós-Graduação 

Gestão do Cuidado em Enfermagem – Modalidade Mestrado 

Profissional da Universidade Federal de Santa Catarina – 

MPENF/UFSC. 

 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem do Programa 

de Pós-Graduação de Enfermagem – Modalidade Curso de Mestrado Profissional da Universidade Federal de 

Santa Catarina – MPENF/UFSC, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Resolução 

05/CUN/2010 e no Regimento interno do Curso, e o que deliberou, por unanimidade, o Colegiado Delegado 

do MPENF/UFSC, em reunião realizada em 13/07/2016. 

 

RESOLVE:  
 

Fixar as normas referentes à documentação a ser entregue por ocasião da solicitação do diploma de 

Mestre Profissional, estabelecendo-se o que segue: 

 

1. O Aluno deverá entregar na secretaria acadêmica do MPENF, até o último dia do prazo da entrega 

da versão final da dissertação, os seguintes documentos exigidos para a confecção do diploma de 

Mestre Profissional:  

 

a) 3 cópias da versão final em PDF (CD-ROM); 

b) 1 Cópia impressa  da versão final (em acordo com a diagramação oficial da UFSC); 

c) Diploma de Graduação em Enfermagem (original + cópia ou cópia autenticada); 

d) Carteira de Identidade (original + cópia ou cópia autenticada); 

e) Certidão de casamento ou nascimento (original + cópia – ou cópia autenticada) – a que 

constar no RG; 

f) Atestado do Orientador, afirmando que o aluno cumpriu com todas as exigências da banca 

examinadora; 

g) Autorização para envio da Dissertação ao CEPEn/ABEn; 

h) Relatório Anual Discente, referente ao ano que defendeu a Dissertação; 

i) Comprovante de Submissão de, pelo menos, um artigo científico referente ao tema da 

dissertação, em periódicos indexados; 

j) Comprovante de entrega da Dissertação na BU; 

k) Comprovante de ausência de Débito na BU. 

 

 

OBS.: Caso sejam enviados por correio (sedex) deverão ser recebidos pela Secretaria no prazo estipulado 

acima. 

 

 

Documento homologado no Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação Gestão do 

Cuidado em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem – Modalidade 

Mestrado Profissional/UFSC de 13/07/16. Original firmado na Secretaria do MPENF 


