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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE
DISSERTAÇÕES E TESES EM FORMATO
ALTERNATIVO DE PATENTE

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro de Pós-graduação/ CPO São
Leopoldo Mandic permite que seus Mestrandos e Doutorandos entreguem suas
dissertações/teses na forma alternativa de patente.
A formatação desta forma alternativa deve obedecer aos critérios e estrutura a
seguir:
a) a patente deve seguir a mesma linha de pesquisa cientifica;
b) a patente dever ter a data de publicação compatível com a data de ingresso no
mestrado ou doutorado, não valendo para este fim portanto, artigos publicados
previamente a entrada do aluno no mestrado ou doutorado;
c) Deve constar, no registro da patente, como co-autores/co-inventores: a Faculdade
São Leopoldo Mandic, o orientador do trabalho e o coordenador do curso em que o
aluno (autor/invetor da patente) está matriculado;
d) o aluno deverá submeter o trabalho para apreciação do coordenador de pósgraduação stricto sensu e ao NIT, cabendo aos mesmos aprovar/reprovar o formato
alternativo, previamente ao agendamento da qualificação;
e) a aprovação do formato alternativo está vinculada à entrega de documentos que
comprovem que a patente está registrada/depositada junto ao INPI;
f)

Para agendar a defesa, deve-se entregar o formulário “SLM.SPG.F4-03 PEDIDO
DE AGENDAMENTO DE BANCA EXAMINADORA” completamente preenchido, na
Secretaria Geral, pelo aluno e com o aval do orientador.

Para formatação dos itens pré-textuais, textuais (INTRODUÇÃO e CONSIDERAÇÕES
FINAIS) e pós-textuais utilizar o Manual Para Normalização De Dissertações e Teses.

Estrutura
pré-textuais

Elemento(s)
CAPA (obrigatório)
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FOLHA DE ROSTO (obrigatório)
ERRATA (opcional)
FOLHA DE APROVAÇÃO (obrigatório)
DEDICATÓRIA (opcional)
AGRADECIMENTOS (opcional)
EPÍGRAFE (opcional)
RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA (obrigatório)
RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (obrigatório)
DIVULGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO (obrigatório)
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS (opcional)
SUMÁRIO (obrigatório)
INTRODUÇÃO
Como no formato tradicional, contendo uma exposição sucinta e
objetiva do tema tratado, fornecendo uma visão global dos
produtos ou técnicas já existentes no mercado, incluindo a
indicação de utilização e delimitações da patente.

textuais

PATENTE (Seguir a estrutura do trabalho com a descrição
detalhada do produto, obedecendo às normas do INPI).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
(Nesta seção, o autor deverá realizar uma síntese dos elementos
constantes no texto do trabalho, unindo ideias e fechando as
questões apresentadas na introdução do trabalho de acordo com a
patente proposta).
REFERÊNCIAS (Devem seguir o manual da Instituição somente se
forem citadas na Introdução e Considerações finais).

pós-textuais

ANEXO(s) (obrigatório) – deverão estar inseridos no trabalhos
após o item referências
1) Registro do depósito do INPI;
2) Parecer do CEP ou CEUA;
3) Certificação do NIT ou termo de dispensa do mesmo.
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