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ROTEIRO PARA SOLICITAR DIPLOMA DE DOUTOR
•
1)

Prazo para solicitar o diploma: 45 dias após a defesa
Após a defesa, o orientador do aluno deve enviar e-mail à Secretaria

informando que o discente já realizou as correções sugeridas pela banca. Este email credencia a Secretaria a receber a documentação de solicitação de diploma
do aluno.
2)

Em seguida, o aluno deverá tomar as providências abaixo junto à

biblioteca:
- e-mail de contato da biblioteca: teses.dissertacoes.ufg@gmail.com
- Telefone de contato da biblioteca para tirar dúvidas: 3521-1183 e/ou 35211279
a) Enviar à biblioteca por e-mail três anexos: 1º) uma via da dissertação final; e
2º) o formulário de metadados preenchido (solicitar modelo na secretaria do
INF). O assunto do e-mail deverá ser: Tese aluno fulano de tal ano 201X. A versão
da tese a ser enviada para a biblioteca deverá conter no PDF o termo de
autorização de divulgação assinado e digitalizado pelo aluno (TECA – solicitar
modelo na secretaria do INF); 3º) Ata de defesa digitalizada.
IMPORTANTE: o tamanho do arquivo da tese não deverá exceder 19MB.
b) A biblioteca responderá o seu e-mail com um comprovante de recebimento que
deverá ser impresso e entregue na secretaria do INF
c) Retirar o "nada consta" na biblioteca (somente pessoalmente).
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4) Por fim, deverá entregar na secretaria do INF os seguintes documentos:
a) Uma via digital da tese final (CD/DVD)
b) Cópia do RG, CPF, diploma de graduação e de mestrado (trazer originais para
autenticação)
c) Comprovante de envio da dissertação para a biblioteca (documento enviado pela
biblioteca por e-mail)
d) "nada consta" da biblioteca

