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Orientações pós-defesa 
 

Seguem abaixo os procedimentos para homologação do trabalho após a defesa. 

 

1 - Confecção da Ficha Catalográfica 
- com a versão final em mãos, basta confeccionar a ficha catalográfica e inseri-la na sua 

tese. 

Tutorial para ficha catalográfica: https://www.sibi.ufscar.br/servicos/ficha-

catalografica 

 

2 - Auto depósito no RI/UFSCar 
- depois que a ficha catalográfica for inserida no trabalho, deve-se submeter a tese ao 

RI(Repositório Institucional da UFSCar).  

Veja instruções em: 

https://www.bso.ufscar.br/servicos-e-informacoes/deposito-de-tese-e-dissertacao 

 

2.1. Carta de autorização: 

- a carta de autorização deverá ser providenciada entre o/a orientador/a e o/a aluno/a, sem 

participação da secretaria, já que cabe ao orientador/a verificar se o trabalho esta dentro 

das normas da ABNT para teses/dissertações. 

 

2.2 Link realizar o auto depósito no RI UFSCar: 

https://repositorio.ufscar.br/ 

- será necessária a carta de autorização e a versão final da tese já com a ficha catalográfica 

e a folha da banca inseridas. 

 

3- Homologação CPG e CoPG 
- feito isso será preciso dar entrada para homologação da tese junto à CPG e CoPG , 

enviandoà secretaria do PPGAS/UFSCar os quatro documentos abaixo listados: 

1) PDF da Carteira de identidade 

2) PDF da Certidão de Nascimento 

3) PDF do Diploma de Mestrado (frente e verso) 

4) Atestado Negativo da BCo por e-mail, veja no link abaixo como solicitar o atestado 

negativo: 

https://www.bco.ufscar.br/servicos-informacoes/atestado-negativo 

 

4- Retirada do Diploma 
- o diploma estará disponível em até 03 meses após a homologação da CoPG (a secretaria 

entrará em contato para avisar você da disponibilidade). É possível também acompanhar 

o andamento atraves dos procedimentos abaixo na ProPGWeb. 

 

4.1. Solicitação de envio de diploma por SEDEX 

- Enviar para a secretaria do PPGAS/UFSCar solicitação de envio do diploma por Sedex. 
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