
 

Roteiro para Preparação de Depósito Final de Dissertação ou Tese e 
Solicitação de Diploma 
 

ROTEIRO PARA PREPARAÇÃO DE EXEMPLARES PARA DEPÓSITO DE VERSÃO FINAL DA 
DISSERTAÇÃO OU DA TESE E SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA 
O prazo para entrega do exemplar final e solicitação do Diploma estabelecido em norma interna do 
Programa de Pós-Graduação  em Estudos da Linguagem é de 30 dias, contados a partir da Defesa. 
 
A. Preparação da Dissertação/Tese para Depósito Final: 
 
1. Fazer a revisão e correções na versão da Dissertação/Tese apresentada para Defesa, conforme as 
indicações da Banca Examinadora e Orientador/a; 
 
2. Solicitar a Ficha Catalográfica diretamente no site da Biblioteca Central: 
https://bc.ufg.br/p/3397-catalogacao-na-fonte 
Esta ficha deve ser inserida no arquivo da Dissertação/Tese, logo após a Folha de Rosto. 
 
3. Uma cópia digitalizada da Ata de defesa, devidamente assinada pela Banca Examinadora, deve ser 
inserida no arquivo da Dissertação/Tese, logo após a Ficha Catalográfica; 
 
4. Seguir os passos conforme o site da Biblioteca da UFG  - Frente ao contexto atual de circulação de 
documentos no meio digital e a política de Integridade Acadêmica na Pós-Graduação, foi instituída nova 
versão do Termo de Ciência e Autorização (TECA) a ser inserido nas teses e dissertações.  
 
A nova versão está disponível no site da Biblioteca da 
UFG https://www.bc.ufg.br/n/33055-procedimentos-para-envio-das-teses-e-dissertacoes-para-publicacao-
na-bdtd e será obrigatória a partir de 02 de março de 2020.  
 
Teses e Dissertações com versões desatualizadas do TECA serão devolvidas pela Biblioteca aos PPG, 
para as adequações. 
 
- O TECA deve ser assinado e inserido no arquivo da Dissertação/Tese logo após a capa. 
 
5. Conferir o CHECK-LIST disponível em 
https://bc.ufg.br/n/33055-procedimentos-para-envio-das-teses-e-dissertacoes-para-publicacao-na-bdtd 
  
B. Documentos a serem entregues na Secretaria do PPGEL para solicitação do Diploma: 
1. Formulário de Requerimento de Diploma; 
2. Cópia da Ata da Sessão Pública de Defesa em modelo-padrão; 
3. Cópia do Histórico acadêmico assinado pelo coordenador do Programa (de responsabilidade da 
Secretaria do Programa); 
4. Cópia do Diploma de Graduação; 
5. Cópia da Carteira de Identidade e Cópia do CPF (e Passaporte, para estudantes estrangeiros); 
6. Certidão de casamento em caso de alteração de nome; 
7. Documento comprobatório de depósito do produto final na Biblioteca; 
8. Nada consta da Biblioteca Central; 
9. Rascunho do Diploma de Pós-Graduação (de responsabilidade da Secretaria do Programa); 
10. Cópia da Dissertação em formato .pdf em CDRom junto com os documentos listados acima 
digitalizados em formato pdf e salvos em arquivo individual. 
  
Observações Importantes: 
a)O Arquivo PDF da dissertação/tese deve estar desprotegido (sem senha) e permitir seleção de texto; 
b) O Arquivo PDF da dissertação/tese não deve exceder o tamanho de 19MB; 
c) O Termo de Ciência e Autorização (TECA) digitalizado deve estar devidamente preenchido e assinado 
pelo autor/a da Dissertação/Tese; 
d) O Formulário de Metadados deve estar completamente preenchido conforme dados contidos na 
dissertação/tese, sem inconsistências. 
e) Estudantes estrangeiros: 
- para estudantes estrangeiros com visto temporário, anexar cópia do visto válido na data da defesa; 
- para estudantes estrangeiros com visto permanente, o diploma de Graduação, exigência do inciso 
IV, deve ser devidamente revalidado e/ou reconhecido por instituição credenciada no Brasil; 
- para estudantes estrangeiros que realizaram a Pós-Graduação por meio de convênios (cotutelas ou 
outros acordos internacionais), inserir termo de cooperação. 
f) Os documentos as serem entregues podem ser autenticados na Secretaria do Programa, mediante 
apresentação dos originais. 
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