
MESTRADO: PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA 

É de responsabilidade do aluno a entrega da documentação à secretaria para a expedição 

do processo de diploma; 

Na guia “Legislação e Normas”, no site do Pós-ECM, observar as legislações que falam a respeitada entrega 

da ver são final na BU, do pagamento da multa pelo atraso, bem como dos demais procedimentos indispensáveis. 

1) Documentos que você deve entregar ao Pós-ECM: 

(  ) 2 CD/DVD-ROM’s com o trabalho em PDF e WORD: 1 entregar para o Pós-ECM e outro na BU; 

(  ) Dissertação/Tese impressa constando todas as assinaturas da Banca; 

(  ) Certidão Negativa de débito da BU; 

(  ) Declaração de entrega*da versão final na BU (Biblioteca Central - Florianópolis); 

(  ) Carteirinha do RU; 

(  ) Documentos: Cópia autenticada ou cópia simples + original (para conferência) 

- RG; 

- CPF (este pode ser a CNH); 

- Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

- Diploma de Graduação; 

- Cédula de identidade de estrangeiro e visto atualizado (estrangeiros); 

 

OBS: o título da versão final DEVERÁ ser idêntico ao da Ata de defesa, mesmo que outro tenha sido aprovado na 

solicitação de banca; 

2) Para receber a*Declaração de Entrega do trabalho final da BU, você terá que entregar 03 itens na BU: 

►Uma cópia impressa em formato A5 (de acordo com a Resolução aprovada pela Câmara de Pós-

Graduação em 14/12/2006), devidamente assinada pelos membros da banca examinadora com assinatura 

original; 

►Uma cópia digital no formato A5 em PDF do trabalho na íntegra (conforme Ofício n. 010/PRPG/2002), 

acompanhada de uma cópia do resumo e abstract seguido das palavras-chave no formato WORD, ambos os 

arquivos no mesmo CDR/DVD-ROM; 

►Preenchimento e entrega do Termo de Autorização da Dissertação/Tese para disponibilização do trabalho 

na internet. O Termo encontra-se no site da BU através do site: 

http://portal.bu.ufsc.br/files/2013/10/TermodeAutorizaçãoTeses.pdf 

►Demais orientações estão disponíveis no site da BU no link: 

http://portal.bu.ufsc.br/normas-e-procedimentos/deposito-legal-teses-dissertacoes/ 

 

3) O autor que entregar a versão final fora do prazo estabelecido está sujeito ao pagamento de multa diária, 

conforme a Resolução Normativa n.º06/CC, de 25/09/2011; 

OBS: Após a defesa o aluno DEVERÁ comparecer na secretaria para dar prosseguimento ao processo de pedido de 

diploma;  


