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Passos para a entrega definitiva da 
dissertação e pedido de emissão de diploma de Mestrado bilateral

1. Após  a  sessão  de  defesa,  o  aluno  deve  enviar  a  versão  definitiva  à  apreciação  do
orientador com os ajustes sugeridos pela banca, no prazo previsto em ata de defesa: 60
dias, podendo ser prorrogado até 90 dias. Se o orientador aprovar a versão, ele deve
mandar um e-mail à secretaria da Coordenação da Pós consentindo a continuidade do
processo. 

2. A secretaria da Pós libera ao aluno  uma cópia da ata de defesa e  uma cópia do
parecer de aprovação da dissertação assinadas pela banca examinadora, para que o
aluno anexe cópias dos documentos na cópia da versão definitiva. A versão impressa
não é mais aceita pela Biblioteca Central, somente arquivos no formato PDF. A
solicitação de Ficha Catalográfica deve ser encaminhada para a Biblioteca do Setor de
Humanas pelo e-mail: referenciach@gmail.com (anexar ao e-mail as seguintes partes
do trabalho: folha de rosto, sumário, resumo e número total de folhas).
Observação:  Não utilizar  Hotmail para  envio do arquivo.  Maiores esclarecimentos:
(41) 3360-5144.

3. O  discente inserirá  01 cópia do trabalho,  no formato PDF, no “Portal  do Egresso”,
utilizando o login e a senha do SIGA, na aba “Trabalho de Conclusão”.
Observação: Na gravação da dissertação em PDF é importante que seja arquivo único
não vários arquivos divididos em: introdução, capítulo1 ou capítulo 2 etc... pois se for
feito em divisões a Biblioteca Central não aceita. 
Não esquecer de formatar a dissertação conforme as normas da Biblioteca Central da
UFPR (https://bibliotecas.ufpr.br/servicos/normalizacao/). Do contrário, o trabalho não
será depositado pela Biblioteca, bem como retornado para o discente realizar alterações.

4. Agora a aluna/o aluno deve inserir os documentos necessários para emissão de diploma
pelo “Portal do Egresso”, utilizando o login e a senha do SIGA, na aba “Documentos”.
São eles: 

 01 cópia do CPF/ Passaporte; 
 01 copia de R.N.E (registro de nacionalidade de estrangeiro);
 01 cópia do diploma de Graduação; 
 01 certificado/atestado de suficiência em língua estrangeira; 
 01  cópia  de  Certidão  Negativa  de  Débito  fornecida  pela  Biblioteca  Setorial

(BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS E EDUCAÇÃO, fone: 3360-5144 ou pelo
link: https://www.portal.ufpr.br/cnd.html);
Observação: O Recibo de Depósito Legal de dissertação será solicitado pelo Programa
de Pós-Graduação. 

5. A PRPPG é a responsável pela emissão dos diplomas e envia um e-mail ao aluno e ao
Programa quando o documento estiver pronto. O titulado deve ir então até a PRPPG
(Unidade de Diplomas e Certificados – fone: 3360-5338 ou e-mail: (udc@ufpr.br) para
retirar o diploma impresso.
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