
 

 

     INFORMAÇÕES ÚTEIS PÓS-DEFESA DE DISSERTAÇÃO/TESE 
 1. Após a defesa de sua tese, você terá 90 dias para fazer as correções sugeridas pela banca examinadora. Após esta data, você poderá entregar a tese mediante pagamento de multa de 20% por mês do valor atual da bolsa equivalente MS e DS). O boleto para pagamento da multa deve ser preenchido e gerado no seguinte endereço: http://www.ppg.ufv.br/gru2 - Serviços Administrativos - código 288306 

  2. Finalizadas as correções, você deverá colher a assinatura dos membros da banca examinadora na folha de aprovação da tese. O ideal é que você já colha as assinaturas dos membros externos no dia da defesa. 
 3. Em seguida, você deverá fazer a ficha catalográfica pelo site: https://www3.dti.ufv.br/bbt/ficha/autenticacao. 
 4. Por fim, você deverá levar uma cópia da tese (sem encadernação) à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para, então, estar liberado para fazer as cópias finais (não esquecer de levar a folha de assinaturas original e a ficha catalográfica). 
 5. É obrigatória a entrega de 4 cópias em papel e 2 cópias em CD (veja modelo da capa em www.posmet.ufv.br em Informações Adicionais – Modelos para Download), sendo 1 para o orientador, 1 para a Coordenação do Programa e 2 para a Biblioteca Central (entregar somente as cópias, pois a encadernação será feita pela Imprensa Universitária). Caso queira cópias adicionais para você, deverá entregá-las junto com as obrigatórias.  
 6. Para solicitação do diploma, o estudante deve fazer o seguinte:  

a) Caso decida pelo diploma em papel pergaminho, basta ir ao Registro Escolar e efetivar a solicitação do diploma (demora 30 dias para ficar pronto). 
b) Caso queira o diploma em papel pele de carneiro, deve depositar R$ 95,00 na conta 10.760-3, da agência 0428-6 do Banco do Brasil (NÃO PODE SER DEPÓSITO VIA ENVELOPE NEM ONLINE. TEM QUE SER DIRETO NO CAIXA). Desde o primeiro semestre de 2010, está sendo organizada uma entrega formal dos títulos de pós-graduação em data fixada pela APG. Caso participe das comemorações, você está isento da taxa do diploma. Levar o original do comprovante ao Registro Escolar para efetivar a solicitação do diploma. Quando este estiver pronto, deve enviar uma procuração com firma reconhecida em cartório para a pessoa que irá pegá-lo.  7. Como o diploma (pele de carneiro) demora cerca de 3 a 6 meses para ficar pronto, caso seja de seu interesse solicitar o Atestado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar definitivo, fazer o seguinte: 
a) Acessar o endereço http://www.res.ufv.br/gru/ b) Preencher todos os campos indicados com asterisco. Os campos da Unidade Favorecida e do Recolhimento devem ser preenchidos com os seguintes códigos: Unidade Favorecida - Código: 154051 - Gestão: 15268 - Recolhimento - Código: 28832-2. c) O valor do Atestado é de R$ 10,00 e do Histórico é de R$ 28,00. d) Gerar o boleto e fazer o pagamento. e) Enviar cópia do comprovante de pagamento para a pessoa que irá pegá-lo.  f) O Atestado e o Histórico ficam prontos em uma semana e, desde maio de 2010, que eles só são entregues mediante apresentação de uma procuração simples com cópia da identidade ou então mediante apresentação de procuração autenticada.  


