
ENTREGA DA VERSÃO FINAL E SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA 

 

1. Logo após a defesa o aluno deve solicitar, por e-mail, a folha de aprovação ao PPGGEv. 

Após a solicitação o programa terá até 2 dias úteis para enviar a folha de aprovação ao aluno 

 

2. O aluno deve realizar as correções necessárias indicadas pela banca e inserir a folha de 

aprovação na tese/dissertação. A BCo preparou um pequeno tutorial para instruir os alunos 

na inserção da folha de aprovação http://www.bco.ufscar.br/servicos-bco/producao-

intelectual/tutorial-insercao-folha-aprovacao-teses-dissertacoes 

 

3. O aluno deve enviar a versão final da tese/dissertação para o orientador que verificará a 

integridade da versão recebida, com as correções aplicadas. O orientador emitirá a Carta 

Comprovante de versão final (modelo no site do PPGGEv) que deverá ser entregue pelo 

aluno ao PPG 

 

4. O aluno faz o autodepósito da tese ou dissertação e Carta Comprovante no RI-UFSCar 

(https://repositorio.ufscar.br/). Acesse o manual de autodepósito no site do PPGGEv 

 

5. Após a submissão será enviado e-mail ao aluno confirmando o autodepósito. Cabe ressaltar 

que a disponibilização on-line da tese ou dissertação não ocorre imediatamente após o 

autodepósito, pois será necessária a conferência e validação dos dados pela equipe do RI-

UFSCar. 

 

6. Após os passos acima o aluno deve entregar na secretaria os seguintes documentos: 

 

 Versão final da Tese/Dissertação em formato Word em CD ou DVD 

 Cópia do e-mail comprovando o autodepósito 

 Carta Comprovante da versão final 

 Autorização de divulgação da Tese/Dissertação no site da CAPES (modelo no site do 

PPGGEv) 

 Certidão Negativa da BCo 

 

7. O programa homologará a documentação entregue e dará andamento ao pedido do diploma.  

 

 

 

 

IMPORTANTE: somente após a realização dos passos acima a defesa será homologada junto a 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFSCar (ProPG). Após a homologação na ProPG será 

disponibilizado ao aluno uma declaração de conclusão do curso enquanto o diploma segue os 

tramites legais de confecção (prazo máximo de 120 dias). Antes da homologação o único 

documento que comprova a defesa do aluno é a Ata de Defesa. Em hipótese alguma será liberado a 

declaração de conclusão do curso antes da homologação da defesa pela ProPG.  
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