
PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAR O DIPLOMA MESTRE(A) 

Documentos que devem ser entregues a secretaria do Programa de Pós-graduação em Agronomia:

 – Cópia do diploma de graduação (observar se está assinado);
 – Cópia da Carteira de Identidade e CPF (não pode ser CNH);
 – 01 dissertação impressa em capa dura preta com letras prateadas;
 – Enviar a dissertação em PDF para o e-mail da biblioteca: bdtd@ufj.edu.br com cópia para o e-
mail do programa: ppga@ufj.edu.br; (O prazo para a biblioteca enviar o Comprovante de 
Recebimento da Dissertação é de 08 (oito) dias úteis a contar da data de envio do e-mail do 
estudante contendo os dois arquivos corretamente gerados).

Os documentos devem ser enviados ao e-mail do Programa, cada documento em um anexo
em PDF.

Orientações para o estudante adquirir o TECA e o Comprovante de Recebimento:

1. Entrar em contato com o Programa de Pós-graduação stricto sensu e solicitar a
geração do TECA via SEI;

2. Aguardar o Programa de Pós disponibilizar o TECA para o estudante assinar;

3. Acessar o SEI e:
– Assinar o TECA;
- Após assinar, gerar o PDF do TECA. 

4. Inserir o PDF do TECA como 2º página do PDF da dissertação/tese; 

5. Conferir 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;

6. Checar com muita atenção a versão final da tese/dissertação e gerar um PDF desta versão 
contendo as primeiras páginas na seguinte ordem: - 1º Capa, - 2º TECA, - 3º Folha de rosto, - 4º 
Ficha catalográfica, - 5º Ata de defesa; - 6º Seguir com os itens de apresentação de dissertação ou 
tese conforme as normas vigentes da ABNT; 

7. Conferir se o arquivo da dissertação/tese está em formato PDF, sem a utilização de senha e com 
tamanho inferior a 75MB; 

8. Baixar o Formulário de Metadados, preencher no Word e salvar em Word ou PDF (neste caso 
atente-se para salvar o PDF de forma que o texto continue selecionável e possível de copiar);

 9. Enviar um e-mail para bdtd@ufj.edu.br utilizando o assunto: Dissertação_Nome do 
estudante_Sigla do programa ou Tese_Nome do estudante_Sigla do programa, contendo os 2 
arquivos: 
- 1º: PDF da tese/dissertação, conferido e organizado de acordo com as orientações anteriores; 



- 2º: Formulário de Metadados, preenchido de acordo com as orientações anteriores.  
(https://copg.jatai.ufg.br/p/39324-teses-e-dissertacoes-como-publicar-na-bdtd)

10. Aguardar o retorno do e-mail enviado ao endereço: bdtd@ufj.edu.br Estando tudo ok, a 
biblioteca dará um retorno confirmando a geração do Comprovante de Recebimento dentro do SEI. 

11. Ficha catalográfica :
O link para gerar a ficha catalográfica: https://ficha.dev.ufj.edu.br/ 

Para sanar dúvidas entre em contato com o Serviço de Atendimento aos Usuários, do SIBI/UFJ pelo

e-mail: bdtd@ufj.edu.br ou (64) 3606-8260. 

 Links importantes: 
• Resolução Cepec nº 832 – Cria e regulamenta a BDTD na UFG – Resolucao Cepec 832.pdf 
(Resolução em processo de atualização) 
• Pesquisa na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT – http://www.bdtd.ibict.br 
• Pesquisa na Biblioteca Digital da UFJ – http://bdtd.ufj.edu.br:8080/

Observação: 

Documentação exigida para Retirada do diploma de mestre (a) quando estiver disponibilizado na 
secretaria são:

 – Livro capa dura preta com letras prateadas – 1 versão impressa.
- Aceite ou comprovante de submissão da revista, referente o artigo da dissertação
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