
 
               

 

 

SOLICITAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA  
MESTRADO/DOUTORADO 

PRAZO: A declaração recebida do dia da defesa da dissertação ou tese tem validade máxima de 
60 dias, prazo no qual o interessado deverá providenciar a versão final do trabalho, considerando 
as sugestões da banca examinadora. Entregando a versão definitiva, como descrita a seguir, o 
interessado recebe cópia da Ata de Defesa, que valida seu título até a expedição do diploma. 
 
O Repositório Institucional da UFMG substitui a Plataforma OPUS/BDTD. Com o novo fluxo de 
informação, o aluno passa a entregar a versão final do trabalho por meio do autoarquivamento do 
site do Repositório (www.repositorio.ufmg.br). 
No Menu "instruções aos autores" estão disponíveis as orientações para o autoarquivamento e para 
a normalização da versão final dos trabalhos. Lá está disponível também  o novo Termo de 
Autorização para disponibilização de teses, dissertações e monografias no Repositório. 
Os trabalhos que serão entregues a partir de 09/09/2019  deverão estar em conformidade com as 
diretrizes disponíveis no site.  
 
Equipe do setor Repositório Institucional 
Telefones: 3409 -5513  e   3409- 4625 
 

PROCEDIMENTOS:  entrar no site www.repositório.ufmg.br para depositar a tese ou 
dissertação/ imprimir o Termo de Autorização e trazer preenchido e assinado na secretaria 
do Programa junto aos seguintes documentos: 
 

• Histórico escolar do curso; (feito pela secretaria do curso mediante pagamento da Guia de Recolhimento da 
União) 

 

• Cópia frente e verso do diploma de graduação registrado no MEC (frente e verso); 
 

• Terno de Autorização assinado pelo discente e seu orientador; 
 

• Nada consta da Biblioteca e do herbarium (este último somente para alunos que fizeram uso de empréstimos 
no hervarium);; 

 

• Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
 

• Cópia da carteira de identidade (evitar CNH). 
 

• 1 cd contendo a tese ou dissertação (para a secretaria) 
 

• incluir necessariamente: capa, folha de rosto, ficha catalográfica (que deve ser 
solicitada através do e-mal: bib@icb.ufmg.br) impressa no verso da folha de rosto), 
folha de assinaturas com aprovação da banca examinadora (retirar na Secretaria 
e digitalizar para incluir na tese ou dissertação), agradecimentos, sumário, resumo 
geral da tese e palavras-chave. Espera-se uma introdução geral ao trabalho, que 
se encerre focando os objetivos gerais. Na sequência, o aluno pode optar pelo 
modelo tradicional (material e métodos, resultados, discussão, conclusões e 

http://www.repositorio.ufmg.br/


referências bibliográficas) ou pela apresentação em capítulos para publicação 
(neste caso, após a introdução geral e a listagem das referências nele 
mencionadas, o aluno acrescenta capítulos contendo artigos redigidos segundo as 
normas do periódico escolhido para publicação); neste último modelo, é desejável 
que o aluno apresente suas considerações finais, onde estabelece a conexão dos 
capítulos apresentados e evidencia a consecução dos objetivos relatados ao final 
da introdução geral. 

 


