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VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO/TESE 
PRAZOS e PROCEDIMENTOS PARA O DEPÓSITO

Caro(a) Aluno(a)

Você receberá a documentação original referente à Sessão Pública de Defesa de Tese (Parecer e Termo de Aprovação) após a entrega da 
Tese/Dissertação final.

Prazo para entrega da versão final da Tese/Dissertação – A contar da data da aprovação da dissertação ou da tese pela banca examinadora, 
você terá um prazo máximo para entregar a versão final corrigida do trabalho, o qual não poderá ser superior de 30 dias.

1º passo : Ajuste da tese/dissertação, conforme sugestão da banca(discente e orientador);
2° passo : Após os ajustes o orientador deve enviar uma declaração de aceite para o cpghis@ufpr.br
3º passo : O discente deve Inserir o Termo de Aprovação na dissertação(entregue pela secretaria após o aceite
do orientador):
4° passo :Solicitar a ficha catalográfica, enviando o trabalho completo para o pthe@ufpr.br com cópia   
para o cpghis@ufpr.br 
5° passo : A Biblioteca Setorial enviará para o e-mail do aluno o trabalho com a ficha catalográfica;
6º passo : De posse da dissertação com a Ficha, insira o Termo de Aprovação;
7º passo : Aguardar retorno da Biblioteca Central.

Para formatação da Tese/Dissertação acesse o link http://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html

 Solicitação da Ficha Catalográfica
 Reserve uma folha em branco após a folha de rosto, para a ficha catalográfica;
 Insira após a folha da ficha, o “Termo de Aprovação” devidamente assinado pela banca;
 Repagine desconsiderando apenas a capa do trabalho;
 Grave em arquivo único, no formato PDF e envie o trabalho completo e finalizado para Biblioteca através do e-mail: pthe@ufpr.br

com cópia para cpghis@ufpr.br 
O discente deverá:
- acessar o SIGA, com mesmo usuário e senha, para depositar seu trabalho de conclusão e acompanhar a 
solicitação do seu Diploma pelo Portal do Egresso, no qual será instruído na solicitação do seu diploma.
- enviar o trabalho de conclusão pelo portal para revisão da Secretaria e inserir seus documentos, RG.
- a Secretaria está encarregada de aprovar o trabalho e enviar à Biblioteca ou solicitar correções ao discente no 
trabalho pelo portal da Secretaria no SIGA.
- Após aprovação do trabalho pela Biblioteca, será possível a secretaria instruir a solicitação do Diploma do 
discente. 
- Quando o diploma estiver solicitado, o discente deverá acessar o portal e confirmar os dados para que a 
Unidade de Diplomas possa realizar a emissão.
- O discente poderá acompanhar o andamento de todas as solicitações pelo portal do Egresso.

Compromisso do EGRESSO do PPGHIS
De acordo com as determinações da Área de História e da Capes, a produção acadêmica e atividades profissionais dos Egressos devem ser 
acompanhadas por 5(cinco) anos. Nesse sentido, durante esse período, o Egresso deve: 1) manter atualizado seu Currículo Lattes; 2) responder
adequadamente às demandas da secretaria do PPGHIS(formulário ou consulta de dados e informações).

Você sempre será parte do PPGHIS, mantenha-se
                             informado sobre nossas iniciativas e dê notícias de você.
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