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ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA 
O aluno terá o prazo de 30 dias (para defesas aprovadas sem alteração) ou 90 dias (para 
defesas aprovada com alteração), a contar da data da defesa, para entregar a versão final do 
seu trabalho na Biblioteca Universitária. 
Primeiramente o aluno deverá entregar os documentos exigidos na secretaria do PPGTIC e 
depois na Biblioteca Universitária: 
 
1 - ENTREGAR NA SECRETARIA DO PPGTIC: 

1. Um CD-ROM contendo: 
-Uma cópia do trabalho na íntegra em formato PDF; 
-Resumo contendo palavras-chave, no formato DOC (Word), de acordo com NBR 6028 de 
1990; 
2. Fotocópia autenticada do diploma de graduação (para o mestrado) ou do diploma de 
mestrado (para o doutorado); 
3. Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento; 
4. Fotocópia autenticada da carteira de identidade. 
 
Atenção: Os documentos citados nos itens 2,3 e 4 somente deverão ser entregues na 
secretaria, caso não tenham sido entregues quando no ingresso do aluno ao Programa. 
Consulte a secretaria a respeito. 
 
Observações: 
- Para as ALUNAS, não deverá haver divergência entre o nome constante no documento de 
identidade e a certidão de nascimento ou casamento fornecida. Em caso de divórcio e retorno 
ao uso do nome de solteira, deverá ser apresentada a referida averbação. 

- Só será aceito documento de registro profissional se este constar o número do RG e 
seu respectivo órgão emissor. 
 

 
 
 
 

http://ppgtic.ufsc.br/


2 - ENTREGAR NA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA: 

Observar as orientações em: http://portal.bu.ufsc.br/normas-e-procedimentos/deposito-legal-
teses-dissertacoes/ 
1. O aluno deverá entregar 01 (uma) cópia impressa em formato A5 (de acordo com decisão da 
Câmara de Pós- Graduação em 14/12/2006); 
2. Os exemplares entregues deverão obrigatoriamente, estarem assinados pelo coordenador 
do curso e membros da banca examinadora com assinaturas originais conforme Memorando-
Circular Nº 04/PRPG-DAP/2010. Não serão aceitos exemplares com assinaturas escaneadas e 
fotocopiadas, nem será aceita a cópia da ata em substituição à folha de aprovação; 

3. Uma cópia digital no formato A5 em PDF do trabalho na íntegra (conforme Ofício n.º 
010/PRPG/2002), acompanhada de uma cópia do resumo seguido das palavras-chave 
no formato WORD, ambos os arquivos no mesmo CD-ROM; 
4. Preenchimento do Termo de Autorização para disponibilização do trabalho na internet; 
5. A tese ou dissertação, uma vez entregue, não poderá mais ser retirada da biblioteca para 
correções de qualquer natureza. 
 
 
 
3 - RETIRAR NA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E ENTREGAR NA SECRETARIA DO PPGTIC: 

1. Declaração de entrega da dissertação; 
2. Declaração de que não deve nada na Biblioteca Universitária. 
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