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TUTORIAL 

EMENDAS À MINUTA DA RESOLUÇÃO DAS NORMAS DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

 

Para propor uma emenda: 

a) Especifique o tipo de emenda; 
b) Apresente a proposta de texto; 
c) Encaminhe de seu e-mail institucional, com uma das seguintes linhas de assunto: “Emenda 

aditiva”, “Emenda supressiva” ou “Ementa modificativa” (se houver emendas de tipos 
diferentes, enumere-as, como no exemplo: “Emenda aditiva e emendas supressivas”) 

 

MODELO DE EMENDA ADITIVA: (use negrito nos acréscimos) 

 

 

 

Emenda aditiva 1 

“Art. 27 - Serão dispensados de avaliação por banca examinadora os Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC) nos formatos “Monografia”, “Artigo científico” e “Projeto de pesquisa destinado à 
seleção  de programa de pós-graduação stricto sensu” que se enquadrem nas seguintes 
situações:” 

 

MODELO DE EMENDA SUPRESSIVA: (use tachado nas supressões) 
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Emenda supressiva 3 

“Art. 27 - Serão dispensados de avaliação por banca examinadora os Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC) nos formatos “Artigo científico” e “Projeto de pesquisa destinado à seleção de 
programa de pós-graduação stricto sensu” que se enquadrem nas seguintes situações:” 

 

MODELO DE EMENDA MODIFICATIVA: (use tachado nas supressões e negrito nos acréscimos) 

 

Emenda modificativa 6 

“Art. 27 - Serão dispensados de avaliação por banca examinadora os Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC) nos formatos “Artigo científico” e “Projeto de pesquisa destinado à seleção de 
programa de pós-graduação stricto sensu” que se enquadrem nas seguintes situações nos 
seguintes critérios:” 

 

 

 


