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INSTRUÇÕES APÓS A DEFESA 

 

De acordo com o Regimento Interno do PPGCOM a versão corrigida da tese/dissertação deverá ser 
entregue em 60 dias a contar da data da defesa. Assim, é importante que o(a) discente siga o passo a 
passo indicado:  

1. Realizar as correções sugeridas pela banca examinadora no dia da defesa e seguir as normas da 
biblioteca para formatação do trabalho. Acessar o link https://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html para 
verificar as normas exigidas pelas Biblioteca da UFPR.  

2. Solicitar para a secretaria do PPGCOM (ppgcom@ufpr.br) o termo de aprovação; 

- OBS.: O título informado na capa do trabalho deve ser o mesmo que consta no termo de aprovação. 

3. Enviar o trabalho em pdf com o termo de aprovação já incluído para a Biblioteca do Setor 
(bibca@ufpr.br) e solicitar a ficha catalográfica; 

4. O trabalho contendo a ficha e o termo deve ser inserido no SIGA (via portal do egresso). O trabalho 
dever estar em pdf e deve conter esses documentos na seguinte ordem: capa, folha de rosto, ficha 
catalográfica, termo de aprovação e demais partes do trabalho. 

Obs: os alunos que receberam bolsa de estudos durante o curso devem incluir nos agradecimentos, o 
agradecimento a (CAPES ou CNPq ou CAPES/Fund. Araucária) pela concessão da bolsa. 

5. Solicitar ao orientador a aprovação do trabalho de conclusão. Para isso o orientador deve acessar o 
SIGA como docente do programa. 

6. Após a inserção do trabalho no SIGA, o PPGCOM enviará o trabalho para a biblioteca central com o 
objetivo de emissão do Recibo de Depósito Legal. Os trabalhos devem estar de acordo com as normas 
da biblioteca, caso contrário o recibo de depósito não será emitido até que as correções necessárias 
sejam efetuadas.  

Obs: É importante acompanhar o e-mail porque quando é necessário fazer alterações, o discente recebe 
notificação por e-mail. 

 

ORIENTAÇÕES ENVIADAS PELA BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPR em 
adequação a resolução 32/17 do CEPE/UFPR 

 

É DE RESPONSABILIDADE DO SiBi/UFPR: 

 1.1) Emitir e enviar o Recibo de Depósito Legal aos Programas de Pós-Graduação da UFPR (PPG). 

- o arquivo deverá ser enviado através da plataforma SIGA pelo programa do aluno. 

 

 III – São obrigatórios os seguintes elementos pré-textuais: 

• Capa; 

• Folha de rosto; 

• Ficha catalográfica (deve ser impressa no verso da Folha de rosto); 

• Termo/folha/parecer de aprovação com todas as assinaturas; 

https://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html
mailto:bibca@ufpr.br
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• Resumo da obra e palavras-chave na língua vernácula, independente da obra ser organizada 
em formato de artigos, ou independente da norma regulamentada pelo Colegiado do PPG; 

• Resumo da obra e palavras-chave na língua estrangeira, independente da obra ser organizada 
em formato de artigos, ou independente da norma regulamentada pelo Colegiado do PPG; e 

• Sumário. 

 

 IV – São obrigatórios os seguintes elementos pós-textuais: 

• Capítulo “Referências”, com todas as referências utilizadas na obra, independente da obra ser 
organizada em formato de artigos, ou independente da norma regulamentada pelo Colegiado do 
PPG. 

 

SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA 

 

1. A solicitação do diploma é realizada no SIGA pelo portal do egresso. 

2. Quando estiver tudo conforme as normas com o trabalho de conclusão submetido pelo SIGA, a 
Biblioteca Central irá emitir o recibo de depósito legal. Automaticamente este documento será 
disponibilizado no SIGA. O(a) aluno(a) e a secretaria receberão aviso de que já é possível solicitar a 
emissão do diploma; 

3. Neste momento, é preciso que o(a) discente insira os seguintes documentos no SIGA: - Documento 
de identidade: RG e CPF. Observação: Não será aceita Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma 
vez que este documento não apresenta todos os dados necessários para registro do diploma;  

- Diploma de Graduação, frente e verso (e de mestrado, para casos de emissão de diploma de 
doutorado);  

- Certidão de Débito Negativo junto a Biblioteca do Setor. Esta certidão pode ser solicitada via e-mail ou 
diretamente no site da biblioteca da UFPR; 

4. Com esses documentos já inseridos pelo aluno(a), a secretaria faz a inclusão do ofício do(a) 
coordenador(a) e solicita a emissão do diploma.  

5. Durante o andamento do processo de emissão do diploma seu status sofrerá alterações, o qual pode 
ser acompanhado através do SIGA. Após realizada a solicitação do diploma pela secretaria, o primeiro 
status do processo será AGUARDANDO CONFERÊNCIA DO DISCENTE e somente após essa 
conferência do aluno, que deve ser realizada no portal do egresso, é que a solicitação passa para o 
status SOLICITADO A PRPPG.  

6. Quando o diploma estiver pronto para retirada, o sistema enviará uma mensagem automática para o 
discente e para a secretaria. 

7. Mais informações sobre emissão e retirada de diplomas de mestrado e doutorado na UFPR podem 
ser conferidas no site da PRPPG.  

 


