
Solicitação de Expedição do Diploma

Para a solicitação de expedição do Diploma, alguns procedimentos prévios
são necessários e estão detalhados a seguir:

ETAPA 1: Após a Defesa, conforme as normas vigentes (Resolução CEPEC
1403/2016 e 1646/2019), você tem até 45 dias para fazer a revisão do
texto, conforme as sugestões da banca examinadora e do seu/sua
orientador/a e incluir a ficha catalográfica com os dados do seu trabalho.

OBSERVAÇÃO: Durante a pandemia e de acordo com a Instrução
Normativa da PRPG 002/2020, esse prazo pode ser de 135 dias.

*Os passos para gerar a ficha catalográfica estão expostos no
seguinte link:
https://bc.ufg.br/n/33055-procedimentos-para-envio-das-teses-e-dissert
acoes-para-publicacao-na-bdtd

● Siga atentamente os passos especificados no item destacado
na imagem seguinte.

https://bc.ufg.br/n/33055-procedimentos-para-envio-das-teses-e-dissertacoes-para-publicacao-na-bdtdl
https://bc.ufg.br/n/33055-procedimentos-para-envio-das-teses-e-dissertacoes-para-publicacao-na-bdtdl


ETAPA 2: Com o texto da dissertação ou tese finalizado e aprovado pelo/a
orientador/a, você deve, sequencialmente:

1) solicitar à secretaria a emissão do TECA;
2) assinar o TECA, juntamente com o/a orientador/a;
2) baixar formulário de metadados;

ETAPA 3: Somente após concluída a etapa 2, o/a discente deverá enviar a
versão final da dissertação ou tese à Biblioteca Central, pelo e-mail
indicado nas orientações (tesesdissertacoes.bc@ufg.br).

OBSERVAÇÕES:
1) Após conferência, a Biblioteca irá emitir o comprovante de

recebimento.
2) Todas as orientações para tais procedimentos estão disponíveis
no seguinte link:
https://bc.ufg.br/n/33055-procedimentos-para-envio-das-teses-e-di
ssertacoes-para-publicacao-na-bdtd
3) Siga atentamente os passos especificados para estudantes (item

destacado na imagem seguinte).

ETAPA 4: Imediatamente após enviar o trabalho para a Biblioteca (Etapa
3), o/a discente deve enviar documentação necessária para a tramitação
do processo de expedição de diploma na secretaria do PPGLL. Para isso
deve enviar ao e-mail <ppgll.letras@ufg.br> cópias atualizadas dos
seguintes documentos, em PDF (em arquivos separados):

https://bc.ufg.br/n/33055-procedimentos-para-envio-das-teses-e-dissertacoes-para-publicacao-na-bdtdl
https://bc.ufg.br/n/33055-procedimentos-para-envio-das-teses-e-dissertacoes-para-publicacao-na-bdtdl


- PARA EMISSÃO DE DIPLOMA DE MESTRADO: RG, CPF,
certidão de casamento/averbação de divórcio (se for o caso),
diploma de graduação, formulário de metadados e versão
final da Dissertação.

- PARA EMISSÃO DE DIPLOMA DE DOUTORADO: RG, CPF,
certidão de casamento/averbação de divórcio (se for o caso),
diplomas de graduação e de mestrado, formulário de
metadados e versão final da Tese.

* não são aceitas CNH e identidades emitidas por conselhos ou
órgãos de classe

IMPORTANTE:
a) Os demais procedimentos são feitos pela secretaria do PPGLL que,

em seguida, envia o processo para a PRPG.
(nada consta e o comprovante de recebimento da dissertação/tese,
emitidos pela biblioteca, serão solicitados pela secretaria quando
criado o processo de expedição de diploma no SEI).

b) O estudante pode acompanhar o seu processo de emissão de
diploma solicitando à secretaria do PPGLL que habilite o seu acesso
externo e informe o número do seu processo.


