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PASSO A PASSO PARA FINALIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO E TESE DE 

DOUTORADO 

 Depois da Defesa 

1. A secretaria do PPGCA receberá do (a) orientador (a) a Ata de defesa e os pareceres da 

banca examinadora devidamente assinados, os quais serão encaminhados o mais breve 

possível para a Secretaria Acadêmica. 

2.  Após as correções finais solicitadas pela banca e o aval do (a) orientador (a), o (a) pós-

graduando (a), dentro do prazo estipulado pela banca examinadora, fará as alterações 

sugeridas e verificará junto ao (a) orientador (a)  a forma que deseja receber a versão final, 

impressa ou somente em formato digital. 

3. Para a finalização da dissertação ou tese, o pós-graduando deverá basear-se no 

“MANUAL DE NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS: conforme normas da 

ABNT - sobrecapas onde constem as assinaturas de todos os membros da comissão 

examinadora, o nome do trabalho, do programa, da área de concentração do Programa de 

Pós-Graduação, do campus que está vinculado o programa, local e data de aprovação; 

4. Criação da Ficha Catalográfica o (a) pós-graduando (a) deverá logar-se na Plataforma 

GURI seguindo os seguintes passos:  

        Menu Acadêmico          Biblioteca           Criar Ficha Catalográfica  

 Seguir as instruções apontadas.  

5. Posteriormente dirigir-se nos setores, respeitando a ordem a seguir: 

 1º- Na Secretaria da Pós-Graduação (prédio administrativo-sala 2) do Campus 

Uruguaiana:  

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/files/2013/12/Manual-de-Normaliza%C3%A7%C3%A3o-3.-ed.-2013.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/files/2013/12/Manual-de-Normaliza%C3%A7%C3%A3o-3.-ed.-2013.pdf
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 Preencher o formulário Anexo XIII e entregar na Secretaria da Pós-Graduação 

juntamente com a versão final após as correções da banca; 

 A versão final deverá ser entregue pessoalmente em um dispositivo de 

armazenamento para ser copiado na pasta digital do programa. A finalidade deste 

procedimento é preencher os dados solicitados pela plataforma Sucupira e a inserção 

de egresso (a) na página do programa do PPGCA. 

 A versão final da dissertação ou tese em formato PDF a ser entregue na Secretaria 

da Pós-Graduação deverá imperativamente constar as assinaturas da banca. 

 O (A) pós-graduando (a) receberá da Secretaria da Pós-graduação o Anexo XIII 

assinado comprovando a entrega da versão final da dissertação ou tese; 

 

 Nota: se houver alguma parte da dissertação com dados sigilosos que não possam 

ser divulgados, o (a) pós-graduando (a) deverá separar o trabalho em dois arquivos, 

deixando um arquivo completo e outro somente com a parte que possa ser divulgada. 

            2º- Na Biblioteca no Campus Uruguaiana:  

 Entregar uma versão final da dissertação ou tese impressa em capa dura, verde (ver 

o modelo na Biblioteca do Campus Uruguaiana) e um CD em formato PDF. O (A) 

pós-graduando (a) receberá da Biblioteca o “comprovante” da entrega da versão final 

da dissertação ou tese; 

  Entregar o “Termo de Autorização de Publicação nas Bibliotecas da Universidade 

Federal do Pampa” ANEXO XII;  

 Solicitar o “comprovante de ausência de débitos”. 

 

            3º- Na Secretaria Acadêmica (térreo) do Campus Uruguaiana: 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgbioq/files/2017/03/anexo-xiii_formulario_declaracao_de_entrega_dissertacao_tese_com-assinaturas_pdf_sec_pos-2.docx
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgbioq/files/2017/03/anexo-xii-termo-de-autorizacao-de-publicacao-nas-bibliotecas-da-unipampa.doc
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O (A) pós-graduando (a) somente obterá sucesso ao solicitar a abertura 

processo de diplomação, mediante a entrega dos seguintes documentos: 

 Requerimento de “Solicitação de Diplomação” ANEXO XI; Para o preenchimento 

deste formulário os campos referentes à Área de Conhecimento se referem a 

“Medicina Veterinária” e para a Área de Concentração, consulte o link para saber 

qual é a área de concentração do(a) orientador(a) 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgca/linha-de-pesquisa/ 

 Comprovante de ausência de débito da Biblioteca do Campus Uruguaiana; 

 Comprovante da entrega da versão final da dissertação ou tese da Biblioteca no 

Campus Uruguaiana; 

 Duas vias (cópias) do “Termo de Autorização de Publicação nas Bibliotecas da 

Universidade Federal do Pampa” ANEXO XII;       

 Anexo XIII assinado pela Secretaria da Pós-Graduação; 

 Cópia da carteira de identidade ou documento equivalente para conferência do nome 

do titulado, data de nascimento e naturalidade; 

 Para diplomação de mestre, uma cópia do diploma da graduação (frente e verso) e o 

diploma original para o servidor fazer a autenticação da veracidade do documento. 

Preferirindo apresentar a cópia do diploma autenticada em cartório, será dispensado 

de apresentar a cópia original do diploma; 

 Para diplomação de doutor, uma cópia do diploma do mestrado (frente e verso) e o 

diploma original para o servidor fazer a autenticação da veracidade do documento. 

Preferirindo apresentar a cópia do diploma autenticada em cartório, será dispensado 

de apresentar a cópia original do diploma; 

 Entregar na Secretaria Acadêmica (térreo), uma versão final da dissertação ou tese 

impressa em capa dura/verde.  

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgca/files/2017/03/anexo-xi-requerimento-para-abertura-de-processo-de-diplomacao-pos-graduacao.doc
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgca/linha-de-pesquisa/
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6. Somente após a entrega dos documentos supracitados, a Secretaria Acadêmica 

encaminhará o processo de diplomação. A Divisão de Documentação Acadêmica (DDA) 

Unipampa Bagé, é o departamento responsável por expedir e registrar diplomas e 

certificados. Contato Eletrônico do DDA: dda@unipampa.edu.br; 

7. O prazo para a emissão do diploma é, em geral, de três meses, onde será remetido para 

a Secretaria Acadêmica (térreo) do Campus Uruguaiana, a qual fará o contato com cada 

mestre (a) ou doutor (a) para a retirada.  

8. Se até o momento de receber o diploma o (a) egresso (a) necessitar de um comprovante 

de conclusão do mestrado ou doutorado para concursos e afins, deverá solicitar através de 

e-mail ou pessoalmente na Secretaria Acadêmica (térreo) do Campus Uruguaiana para que 

seja emitido um atestado de conclusão da defesa da dissertação ou tese. E-mail: 

sec.acad.uruguaiana@unipampa.edu.br 

09. Se o (a) egresso (a) do PPGCA não puder comparecer para a retirada do diploma, 

poderá ser retirado por um terceiro, com procuração devidamente registrada em cartório. 

 

 

          Prezado pós-graduando (a), 

Este documento informativo foi baseado no Regimento Interno do 

PPGCA. Esperamos que a leitura deste tenha facilitado seu percurso 

rumo à obtenção de seu diploma. 
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