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SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA

Após a defesa o(a) aluno(a) terá 30 (trinta) dias para fazer as correções na
sua dissertação/tese. Concluídas as correções, o(a) orientador(a) do(a) aluno(a)
deve enviar um e-mail para ppgcc@inf.ufg.br atestando que as correções sugeridas
pela banca foram realizadas.

A secretaria fará o envio da ata digitalizada da defesa ao(a) aluno(a) por
e-mail e disponibilizará o Termo de Ciência e de Autorização de Divulgação (TECA)
no SEI para assinatura do orientador(a) e aluno(a). Após assinar o documento, o(a)
discente deve gerar o PDF do TECA para anexar ao trabalho final.

A ordem das páginas do PDF da dissertação/tese que será enviado por
e-mail à Biblioteca Central deve ser a seguinte:

1ª página) Folha de capa;

2ª página) TECA (formulário de autorização da divulgação da dissertação/tese)
preenchido e assinado pelo(a) aluno(a) e orientador(a) no SEI;

3ª página) Folha de rosto (contém a Área de concentração do curso: Ciência da
Computação);

4ª página) Ficha catalográfica (Gerada em
http://sistemas.ufg.br/fichaCatalograficaBib/FichaCatalografica.php);

5ª página) Ata digitalizada (enviada por e-mail);

6ª e demais páginas) Restante do texto da dissertação/tese.

Atenção! Confira se o título do trabalho que aparece na capa, TECA, folha de rosto
e ficha catalográfica são idênticos ao título que aparece na ata de defesa (muita
atenção para os casos em que a banca mudou o título do trabalho). Sempre
prevalece o título aprovado pela banca, desde que este tenha sido registrado na ata.

O arquivo da dissertação/tese deve estar em formato PDF, sem restrição
de acesso (senha), e com tamanho inferior a 75 MB.

mailto:ppgcc@inf.ufg.br
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Procedimento na Biblioteca Central (BC):

Enviar à Biblioteca por e-mail (tesesdissertacoes.bc@ufg.br), com cópia para
ppgcc@inf.ufg.br, com o assunto: Dissertação/Tese_Nome do estudante_Sigla do
programa, o PDF da dissertação/tese final e o formulário de metadados preenchido,
disponível em
https://www.bc.ufg.br/n/33055-procedimentos-para-envio-das-teses-e-dissertacoes-p
ara-publicacao-na-bdtd.

Procedimento na secretaria do PPGCC:

Enviar para o e-mail ppgcc@inf.ufg.br os seguintes documentos digitalizados,
em formato .PDF (não serão aceitos documentos com outra extensão. Ex.: .jpeg;
.png; .doc;):

1) Documento de Identidade (RG). Não será aceita Carteira Nacional de Habilitação
(CNH);
2) CPF. Caso o RG contenha o número do CPF não é preciso enviar o CPF
novamente;
3) Diploma de graduação (frente e verso). O(A) discente deve verificar se assinou
seu diploma. Não serão aceitas cópias do diploma sem assinatura;
4) APENAS PARA DISCENTES DO DOUTORADO: Diploma de Mestrado (frente e
verso). O(A) discente deve verificar se assinou seu diploma. Não serão aceitas
cópias do diploma sem assinatura;
5) PDF da versão final (mesmo arquivo enviado por e-mail à Biblioteca).

Atenção! Enquanto vigorar o regime de trabalho remoto em função da pandemia da
Covid-19, o(a) discente deverá enviar imagem pessoal digital (selfie) com os
documentos elencados acima em mãos (frente e verso), para viabilizar a
autenticação administrativa dos documentos pela secretaria do PPGCC.

A declaração de nada consta e o comprovante de recebimento da
dissertação/tese, emitidos pela BC, serão solicitados pela secretaria do
PPGCC via SEI.

https://www.bc.ufg.br/n/33055-procedimentos-para-envio-das-teses-e-dissertacoes-para-publicacao-na-bdtd
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Após o envio dos documentos, a secretaria comunicará por e-mail o número
do processo e a data em que foi feito o envio para a PRPG para que o(a) aluno(a)
possa acompanhar o andamento do processo.

O prazo para emissão do diploma é de aproximadamente 40 (quarenta) dias
(contados da data de envio do processo para a PRPG). Após esse período, o(a)
aluno(a) deve entrar em contato com CGA (telefone 3521-1120/e-mail:
diplomas.cga@ufg.br. Atendimento das 9h às 11h) para verificar se o seu diploma já
foi emitido e agendar um horário para a retirada do documento.

Observações:

1. Para fazer jus ao diploma o(a) discente deve ter cumprido todos os requisitos
previstos no Regulamento do PPGCC;

2. Após o status do(a) discente ser alterado para Concluído”, não será mais possível
acessar o SIGAA;

3. Qualquer dúvida ou documentação deve ser enviada para o e-mail:
ppgcc@inf.ufg.br.

mailto:ppgcc@inf.ufg.br

