
Pedido de homologação de título e diplomação para os alunos que defenderam antes da

regulamentação do processo via SEI

Orientador(a):

1. Abre processo no SEI e insere despacho informando a situação de defesa ter sido anterior

ao ofício 38/2021/PROPPI e solicitando homologação de título;

2. Insere o trabalho com a Folha de Aprovação assinada pela banca, conforme previsto nas

normas do programa e da Biblioteca;

3. Insere os pareceres de cada membro da banca assinados;

4. Insere a ata de defesa assinada;

5. Preenche e assina o documento SISBI/Recebimento de Dissertações e Teses.

6. Emite Termo de Autorização para publicação (SISBI/Termo Autorização Publicação

Bibliotecas) via SEI, para o(a) aluno(a) assinar e solicita a ele assinatura.

7. Insere os documentos do orientando necessários para homologação de título e pedido de

diplomação:

a) cópia do diploma de graduação (frente e verso);

b) cópia de documento identificação;

c) Atestado de Proficiência em língua estrangeira;

d) Documento informando os dados das 4 bancas de qualificação ou defesa do PPGEdu

assistidas pelo aluno como ouvinte (modelo na página);

e) Comprovação de apresentação e publicação de 2 trabalhos completos em eventos ;

f) Lattes no formato completo e atualizado com todas as produções;

8 Encaminha, via SEI, o processo para a biblioteca do campus.

Obs.: (a) Nos casos de trabalho com sigilo, após a revisão e a aprovação, o(a) orientador(a)

deverá anexar o documento PROPPI Sigilo Declaração Aprovação Versão Final, declarando que o

trabalho foi revisado e aprovado, estando de acordo com o Manual de Normalização de Trabalhos

Acadêmicos: ABNT.



(b) Encaminha, via SEI, para a biblioteca.

(c) A versão final deverá ser encaminhada para a biblioteca via e-mail pessoal.

(d) O(a) orientador(a) terá o prazo de até 1 (um) ano para entrar com o pedido de registro da

tecnologia na Divisão de Inovação Tecnológica (DIT).

Biblioteca:

1. Recebe o processo e emite: Declaração de Ausência de Débitos gerado pelo sistema

Pergamum; Declaração de entrega da versão final na Biblioteca, datado e assinado via SEI;

Obs.: Em caso de sigilo, os documentos deverão ser emitidos com base no documento

PROPPI Sigilo Declaração Aprovação Versão Final, assinado pelo(a) orientador(a) da pesquisa. A

dissertação/tese somente deverá ser publicada no repositório após vencido o prazo de sigilo.

2. Insere a dissertação/tese no Repositório Digital da Universidade, respeitados os prazos

para trabalhos sigilosos.

3. Envia o processo, via SEI, para a coordenação do curso homologar o título.

HOMOLOGAÇÃO DE TÍTULO (Após a entrega da versão final na Biblioteca)

Coordenação do Programa:

1. Verifica se está de acordo com os requisitos necessários para obtenção do título do

Programa, conforme normas da Pós-Graduação e Regimento do Programa e homologa o título de

Mestre ou de Doutor (PROPPI Ata de Homologação de Título).

2. Encaminha à Secretaria da Pós-graduação o processo, via SEI, para atualização documental

e registro.

Secretaria da Pós-graduação:

1. Insere no processo SEI:

- Histórico Escolar completo do(a) Aluno(a), atentando para:

- Conter a realização do exame de proficiência;

- Nas observações deverá conter o título da Dissertação/Tese em conformidade com o título

final constante na ata de defesa;

- Confere a Carga horária realizada, se não há pendência.

2. Preenche o documento SEI PROPPI Requerimento Abertura Processo Diplomação, com os

dados do(a) estudante.

3. Envia o requerimento para assinatura do aluno(a), e informa, via e-mail no processo SEI, a

homologação do título pela Comissão do Programa.



4. Quando o(a) estudante assinar o requerimento, envia o processo para a unidade no SEI

“DIV-PG” para o procedimento de diplomação.

Obs.: No caso de estudantes servidores públicos, deverão solicitar à Secretaria da

Pós-graduação a emissão de Declaração de Conclusão de Curso para fins de progressão funcional.

(Documento SEI PROPPI Declaração Diplomação Serv Públicos STRICTO).

PROCESSO DE DIPLOMAÇÃO

Pró-Reitoria – PROPPI - DIV-PG

1. Confere toda a documentação recebida referente ao processo de diplomação, verificando a

conformidade com

as normas para o procedimento (elabora PROPPI Check List Diplomação).

2. Encaminha à Divisão de Documentação, Registros e Informações Acadêmicas para a

confecção física do

diploma e registro do mesmo.

3. Ou devolve ao setor que originou o processo para correções, se for o caso.

Divisão de Documentação, Registros e Informações Acadêmicas – DDRIA

1. Realiza registros necessários.

2. Confecciona o Diploma.

3. Envia o diploma à Secretaria da Pós-graduação do Campus para entrega ao aluno, mediante

protocolo.

Secretaria da Pós-Graduação

1. Entrega ao Aluno, mediante protocolo de recebimento na 2a via do diploma.

2. Anexa a 2a via assinada no processo SEI.

3. Encaminha o processo à Divisão de Documentação, Registros e Informações Acadêmicas

(DDRIA).

Divisão de Documentação, Registros e Informações Acadêmicas (DDRIA)

1. Encerra o processo no SEI.


