UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA
Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Metalúrgica, Materiais e de Minas

REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Eu, __________________________________________________ venho, por meio deste,
requerer a expedição de meu diploma de ( ) Mestre ( ) Doutor em Engenharia Metalúrgica,
Materiais e de Minas. Anexos a este requerimento, encaminho os seguintes documentos:
1. Um exemplar, sem encadernar, da versão final da dissertação/tese (com o título igual ao
da ata), reformulada de acordo com as sugestões da banca examinadora e aprovada
pelo(a) orientador(a) conforme atestado abaixo;
2. Ficha catalográfica impressa do verso da 2ª folha de rosto da dissertação/tese;
(Acessar o site https://www.eng.ufmg.br/portal/category/administracao-central/bibliotecaadministracao-central/ e seguir as instruções recomendadas);
3. Dois CDs, devidamente identificados, contendo a versão final completa da
dissertação/tese (em arquivo único no formato PDF);
4. Termo de Autorização Biblioteca Digital da UFMG (formulário disponível na página do
PPGEM em “formulários/Expedição de diploma);
5. Nada consta da Biblioteca da Escola de Engenharia (solicitação feita na biblioteca pelo
aluno ou por terceiros - apresentar nº de matrícula e carteira da biblioteca, se houver);
6. Cópia do diploma de graduação frente e verso;
7. Certidão de nascimento ou casamento;
8. Relatório Técnico Final do CNPq (para bolsistas do CNPq): Bolsistas de doutorado
devem apresentar também cópia da prestação de contas da taxa de bancada com o “de
acordo” do orientador;
9. Chave do armário da sala de multiusuários, se houver;
10. Comprovante de publicação ou submissão do trabalho para anais de evento ou
periódicos;
11. Status de toda a produção bibliográfica. No caso de artigos publicados: informar os
dados bibliográficos no formato de referência bibliográfica (ABNT), incluindo o DOI. No
caso de artigos submetidos: informar a situação atual (revisados, resubmetidos, aceitos
para publicação, não aprovados, etc.).
Obs.: O prazo limite para entrega dos documentos é de 60 dias corridos após a defesa da
dissertação/tese.
Assinatura:______________________________________ Data: _______/_______/__________
_____________________________________________________________________________
ATESTADO DE CORREÇÃO DA VERSÃO FINAL
Ao Colegiado do PPGEM
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do PPGEM, que estabelece que uma das condições
para a expedição do diploma de Mestre ou Doutor é a comprovação de entrega, no Colegiado do
PPGEM, da tese ou dissertação aprovada e corrigida de acordo com as instruções da Comissão
Examinadora, informo que o requerente acima descrito cumpriu devidamente este requisito.
Data: ______/______/___________

_____________________________________
Nome do(a) Orientador(a)

______________________________________
Assinatura do(a) Orientador(a)

