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INSTRUÇÕES PARA ENTREGA DO TRABALHO FINAL 
 

 

1. As correções na Dissertação ou Tese exigidas pela banca examinadora deverão ser efetuadas no 

prazo máximo de três meses. 

 

2. As diretrizes para normalização de trabalhos acadêmicos da UFMG serão encontradas no site 
abaixo. 
 
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/diretrizes-para-normalizacao-de-trabalhos-academicos-da-
UFMG.pdf 

        
 

3. O check-list para composição do arquivo de autoarquivamento no Repositório Institucional UFMG 
está disponível no site abaixo. 
 

https://repositorio.ufmg.br/static/politica/check-list-para-composicao-do-arquivo-de-
autoarquivamento.pdf 

 

 

4. A versão final deverá ser aprovada pelo orientador antes de encadernar com capa dura. 

 

5. O título a ser colocado na capa deverá ser, exatamente, o que consta na Ata da Defesa e Folha de 

Aprovação. 

 

6. Quando o pós-graduado quiser entregar a versão final da dissertação ou da tese (com as 

alterações sugeridas pela banca) o orientador poderá enviar uma mensagem para o PPG-GOC 

(ppggoc@eci.ufmg.br) com autorização como o exemplo que segue abaixo ou assinar a folha de 

modificações que fica na pasta do pós-graduado. 

 
Assunto: Entrega versão final da dissertação ou tese - Nome do pós-graduado 
 
Prezada, bom dia. 
 
Autorizo a entrega da versão final da dissertação ou tese do nome completo do pós-graduado. 
 

Grato, 

 

Somente depois desta autorização, a secretaria poderá entregar ao pós-graduado a Ata de Defesa 

e a Folha de Aprovação (se tiver assinada por todos os membros da banca examinadora), que 

deverão ser inseridas no trabalho final, versão eletrônica e impressa, na seguinte ordem: 

 

 Falsa folha de rosto 

 Folha de rosto com a Ficha Catalográfica* no verso 

 Folha de Aprovação 

 Ata 

https://repositorio.ufmg.br/static/politica/diretrizes-para-normalizacao-de-trabalhos-academicos-da-UFMG.pdf
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/diretrizes-para-normalizacao-de-trabalhos-academicos-da-UFMG.pdf
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/check-list-para-composicao-do-arquivo-de-autoarquivamento.pdf
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/check-list-para-composicao-do-arquivo-de-autoarquivamento.pdf
mailto:ppggoc@eci.ufmg.br
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* A Biblioteca/ECI faz Ficha Catalográfica sem custos para os alunos do PPG-GOC. É 

necessário que o aluno envie a versão final do trabalho para o email da Biblioteca da ECI 

bib@eci.ufmg.br. O prazo para elaboração da Ficha Catalográfica é de no mínimo 03 dias úteis. 

Lembre-se de consultá-los com antecedência. 

 

7. O pós-graduado deverá entregar na Secretaria do PPG-GOC: 

 01 (um) exemplar do trabalho final, em versão impressa, encadernado, capa dura, na cor 

marrom com letras douradas (conforme Modelo de Encadernação para Pós-Graduação no 

site da Biblioteca-ECI http://biblio.eci.ufmg.br/wp-content/uploads/Modelo-

encaderna%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o.pdf), para o orientador. 
 

 01 (uma) via do termo de autorização impresso, preenchido, com assinatura do orientador. 

Termo de autorização relativo ao depósito e disponibilização de trabalhos acadêmicos no RI-

UFMG. 

https://repositorio.ufmg.br/static/politica/termo-autorizacao-relativo-ao-deposito-e-
disponibilizacao-de-trabalhos-academicos-no-RI-UFMG.pdf 
 
Pós-graduado/orientador ausente: declaração do coordenador do programa anexa ao termo 
de autorização preenchido justificando ausência de assinatura. 

 

8. O tutorial de conversão de arquivos para PDF/A está disponível no site abaixo. 

https://repositorio.ufmg.br/static/politica/tutorial-de-conversao-de-arquivos-para-PDFA.pdf 

 

9. O pós-graduado deverá inserir a dissertação/tese no Repositório Institucional da UFMG. 

 

 Tutorial de autoarquivamento - Trabalhos Acadêmicos. 

https://repositorio.ufmg.br/static/politica/tutorial-de-autoarquivamento-trabalhos-
academicos.pdf 

 

 Vídeo de autoarquivamento de trabalhos acadêmicos no Repositório Institucional da UFMG. 

https://youtu.be/YkNW8-wbxaI 
 

10. Declarações de conclusão: A secretaria poderá fornecer a declaração de conclusão somente 

depois que o pós-graduado entregar: 

- a versão final impressa da dissertação ou da tese com capa dura na secretaria; 

- os documentos pendentes (quando necessário);  

- o comprovante de pagamento da taxa pela declaração. 

 

 

 

mailto:bib@eci.ufmg.br
http://biblio.eci.ufmg.br/wp-content/uploads/Modelo-encaderna%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o.pdf
http://biblio.eci.ufmg.br/wp-content/uploads/Modelo-encaderna%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o.pdf
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/termo-autorizacao-relativo-ao-deposito-e-disponibilizacao-de-trabalhos-academicos-no-RI-UFMG.pdf
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/termo-autorizacao-relativo-ao-deposito-e-disponibilizacao-de-trabalhos-academicos-no-RI-UFMG.pdf
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/tutorial-de-conversao-de-arquivos-para-PDFA.pdf
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/tutorial-de-autoarquivamento-trabalhos-academicos.pdf
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/tutorial-de-autoarquivamento-trabalhos-academicos.pdf
https://youtu.be/YkNW8-wbxaI
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Existem 2 modelos de declaração: 

- Declaração de conclusão que conste a frase “É importante registrar que, para usufruir das 

prerrogativas que o título lhe confere a aluna deverá entregar, na Secretaria do Programa, dois 

exemplares da versão final da tese, para a solicitação do Diploma de Mestre, pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação e posterior registro no Departamento de Registro e Controle Acadêmico - DRCA.” 

 

- Declaração modelo para progressão de capacitação - que conste a frase “O processo de 

expedição do diploma encontra-se em andamento” será fornecida pela secretaria somente depois 

que a Biblioteca Universitária enviar um atestado de arquivamento do trabalho final (dissertação ou 

tese) e depois do pagamento da taxa pela declaração. 

 

Esse atestado somente será emitido após o recebimento do termo de autorização correto e a 

inclusão correta de todos os dados da dissertação/tese no Repositório Institucional da UFMG. 

 

11. O processo do diploma é iniciado pela secretaria somente depois que a Biblioteca Universitária 

enviar um atestado de arquivamento do trabalho final (dissertação ou tese). 

 
Esse atestado somente será emitido após o recebimento do termo de autorização correto e a 

inclusão correta de todos os dados da dissertação/tese no Repositório Institucional da UFMG. 

 

12. Prioridade de registro do diploma: Preencher o formulário Requerimento de registro de diploma em 

caráter prioritário disponível no site abaixo e anexar documento solicitado neste formulário. 

       https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Registro-de-Diplomas/Prioridade-de-Registro 

 

O pós-graduado com urgência justificada poderá buscar o atestado no setor do Repositório, 

localizado na Biblioteca Universitária, (somente depois do autoarquivamento da dissertação ou 

tese) e se estiver de posse: 

- do termo de autorização preenchido e assinado; 

- da justificativa (quando pós-graduado ou orientador ausente); 

- do formulário Requerimento de registro de diploma em caráter prioritário; 

- do documento de identificação com foto. 

 
 
Repositório Institucional da UFMG: https://repositorio.ufmg.br 
 

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Registro-de-Diplomas/Prioridade-de-Registro
https://repositorio.ufmg.br/

