
                                                                     
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO (strito sensu) EM DIREITO AGRÁRIO 
 

 

                                                                                        

REQUERIMENTO 
 

 

 

A(o) 

Prof(a).  

Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário 

 

 

 Eu, ______________________________________________________________  

aluno(a) do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da FD/UFG, residente à 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________telefone    

____________________de nacionalidade ___________________________, portador do docu-

mento de identidade n._____________________, Órgão Expedidor: ______________________, e 

do CPF-_________________________, tendo defendido minha Dissertação/Tese intitulada 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________,em: _____/____/______ e tendo sido aprovado(a) pela Banca 

Examinadora, venho a V. Sa. requerer a expedição do meu Diploma de ___________________ 

em _________________________________________________________, área de concentração 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Goiânia, ______/____________________/___________. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do requerente 

 

 
 

Documentos anexados para formação do processo, pela ordem: 
 

 Memorado do programa para a Pró Reitoria de 

Pós Graduação solicitando a emissão do diploma; 

 Requerimento do aluno para o programa de Pós 

Graduação solicitando a emissão do diploma; 

 ATA da defesa ou copia da mesma com carimbo 

de confere com original com as assinaturas dos 

membros da banca; 

 Copia do Histórico Escolar com os dados da 

Identificação, da Graduação e da Pós Graduação 

com assinatura do coordenador; 

 

 Copia da declaração de “NADA CONSTA” da 

Biblioteca da UFG com assinatura do responsável 

do setor; 

 Copia do RG e CPF com carimbo de confere com 

original; 

 Copia do Diploma de Graduação e do Mestrado 

(caso seja solicitação do Doutorado) frente verso, 

com carimbo de confere com original frente e 

verso; 

 Copia do Rascunho do Diploma frente e verso; 

 Copia impressa da dissertação ou tese; 
 Copia digital da dissertação ou tese em PDF. 
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Documentos para emissão de Diploma de Mestrado: 
 
 

 Memorado do programa para a Pró Reitoria de Pós Graduação solicitando a emissão do diploma; 

 Requerimento do aluno para o programa de Pós Graduação solicitando a emissão do diploma; 

 Copia original da ATA da defesa ou copia com carimbo de confere com original com as assinaturas 

dos membros da banca; 

 Copia do Histórico Escolar com os dados da Identificação, da Graduação e da Pós Graduação com 

assinatura do coordenador; 

 Copia da declaração de “NADA CONSTA” da Biblioteca da UFG com assinatura do responsável do 

setor; 

 Copia do RG e CPF com carimbo de confere com original; 

 Copia do Diploma de Graduação e da Mestrado (caso seja solicitação do Doutorado) frente verso, 

com carimbo de confere com original frente e verso; 

 Copia do Rascunho do Diploma frente e verso; 

 Copia impressa da dissertação ou tese; 

 Copia digital da dissertação ou tese em PDF. 


