
Documentos para Emissão de Diplomas de Mestrado e Doutorado: 

 

 Memorando direcionado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, solicitando a emissão 

do diploma (não podendo ser cópia);  

 

 Requerimento do aluno para o programa de Pós-Graduação, solicitando a 

emissão do diploma (não podendo ser cópia); 

 

 Certidão de Ata de Defesa com assinatura de todos os componentes da banca.  

(cópia só pode ser aceita se for autenticada com cartório ou com carimbo de 

confere com o original da UFG) 

 

 Cópia do Histórico Escolar com os dados da identificação da Graduação e da 

Pós-Graduação com assinatura do (a) coordenador (a) do programa; 

 

 Declaração de “Nada Consta” da Biblioteca da UFG, com assinatura do 

responsável pelo setor; 

 

 Cópia do CPF e RG autenticados; 

 

 Cópia do Diploma de Graduação autenticada (quando a solicitação for de 

emissão de diploma de Doutorado, deverá ser encaminhada ao Programa de Pós-

Graduação também a cópia do diploma de Mestrado, autenticada); 

 

 Rascunho do Diploma frente e verso; 

 

 Cópia impressa da Dissertação ou Tese, de acordo com as normas do Programa 

de Pós-Graduação; 

 

 Cópia digital da Dissertação ou Tese em PDF; 

 

 Termo de Ciência e de Autorização de Publicações de Teses e Dissertações 

Eletrônicas (TEDE), assinado e preenchido corretamente, sobretudo a área de 

concentração; 

Para Alunos Estrangeiros: 

 

Para alunos estrangeiros, as orientações são praticamente as mesmas, com 

exceção dos documentos de identificação: 

 

 Alunos com Visto Temporário: apresentar cópia do Passaporte, do Visto 

Temporário (observar a data de validade), e cópia do CPF, todos autenticados. 

Apresentar documento que comprove a naturalidade, caso o Visto não tenha; o 

Número do Passaporte deve constar como documento de Identificação no 

Histórico Escolar da Pós-Graduação; 

 

 Alunos com Visto Permanente: apresentar Visto Permanente, cópia do CPF e de 

Revalidação do Diploma de Graduação no Brasil – todos autenticados. 

 


