
 Procedimentos para solicitação de Diploma  
  

1. Assim que a dissertação estiver de acordo com as recomendações da Banca Examinadora, 

somente se houverem mudanças significativas no título / objeto / palavras chave, o 

aluno deverá entrar em contato, online, com a Biblioteca Central do Gragoatá (BCG), para 

confecção da Ficha Catalográfica definitiva. (OBS: não há mais necessidade de ir 

pessoalmente até a Biblioteca).   

Obs.: Alteração do número de páginas não é necessário fazer nova ficha catalográfica. O 

próprio aluno pode corrigir o arquivo enviado pela BCG.  

2. Providenciar a encadernação de 01 (um) exemplar da Dissertação (com a Ficha 

Catalográfica), com a capa oficial da UFF (branca com detalhes em azul), na Gráfica da UFF 

(Rua Miguel de Frias, 9, térreo (fundos) – Icaraí – Tel. 2629-5300, horário as 09h às 16h). 

Caso o aluno deseje encadernar mais exemplares, deverá levar as respectivas cópias já 

impressas.  

Valores praticados em dezembro/2017:  

a. capa padrão branco e azul: R$ 10,00 cada.  

b. Obs.: levar o trabalho impresso  

3. Com a encadernação pronta, o aluno deverá comparecer à Secretaria do PPGMC, no prazo 

de até 60 (sessenta) dias, apresentando os seguintes documentos:  

a. 01 (um) exemplar encadernado (padrão UFF);  

b. cópia da dissertação em PDF (desprotegido) – trazer pen drive para salvar na  

Secretaria;  

c. Carta de encaminhamento do exemplar, confeccionada pelo Orientador e 

endereçada à Coordenação do PPGMC (deverá constar na carta a informação de 

que as dissertações impressas e o arquivo digital estão sendo apresentados 

conforme decisão e orientação da banca).  

4. O PPGMC arquiva uma cópia da dissertação, e encaminha a outra para arquivo na 

Biblioteca.  

5. A Biblioteca disponibilizará a Dissertação para consulta, tanto o documento quanto o 

digital, através da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações.  

6. Em qualquer momento após a Defesa da Dissertação, não dependendo da entrega do 

material na Secretaria, o aluno deverá comparecer no Protocolo Setorial do Gragoatá (Rua 

Professor Marcos de Freitas Reis, Bloco E – 5º. Andar - Telefone: 2629-2721) para dar 

entrada na Requisição do Pedido de Diploma, levando os seguintes documentos:  



a. cópia do diploma da graduação;  

b. cópia do CPF ;  

c. cópia do RG – obs.: Não serve carteira de motorista;  

ATENÇÃO: os itens acima (a, b e c) podem ser autenticados em cartório, ou levar cópia e 

original para que o Servidor da UFF autentique na hora  

d. preencher Requisição de Diploma;  

e. preencher formulário de Dados Atualizados (caso tenha alterado o sobrenome, por 

exemplo, deverá apresentar certidão de casamento/divórcio).  

7. O processo tramitará até a Secretaria do PPGMC, onde o histórico e a ata da defesa serão 

incluídos, em seguida será encaminhado para a PROPPI dar andamento.  

a. Obs.: quando o processo chegar na Secretaria do PPGMC, a versão final 

encadernada e digital já deverá estar na Secretaria.  

8. A entrega do diploma e histórico será realizada na PROGRAD – Pró-Reitoria de 

Graduação/UFF (Rua Miguel de Frias, 9 – 2º. Andar – Icaraí – Niterói)  

9. O prazo para entrega do Diploma pela UFF é entre 3 e 6 meses.  


