
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

Escola de Ciências Sociais e da Saúde 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia 

 

 

 
 

 

Lista de Documentos para Solicitação de Expedição de Diploma e Colação de Grau –  
Mestrado e Doutorado 

 

1. Antes de dar entrada na solicitação do diploma, o discente deve solicitar a ficha catalográfica através do 
sistema http://sites.pucgoias.edu.br/home/sibi/ficha-catalografica (a senha para acesso ao sistema é criada 
na Biblioteca Central – área I). 

Qualquer dúvida entrar em contato com Irene Toscano através do telefone: (62) 3946-1225  

 

2. Documentos para Expedição do Diploma:  

a) Fotocópia do RG (carteira de identidade - não serão aceitos carteira profissional ou CNH), da certidão de 
casamento se for o caso de alteração do nome; 

b) Fotocópia do comprovante de última eleição; 

c) Quitação da Biblioteca Central (Área I); 

d) Histórico Escolar (será providenciado pela Secretaria do Programa); 

e) Cópia da Ata de Defesa Pública; 

f) Cópia do Currículo Lattes; 

g) Ofício do requerente solicitando expedição de diploma (Modelo disponível no site do PSSP); 

h) Declaração do(a) orientador(a) assegurando a qualidade acadêmica da versão final dos exemplares e do 
CD (Modelo disponível no site do PSSP); 

i) Termo de autorização para publicação (Disponível no site do PSSP); 

j) Cópia da dissertação/tese em 01 (um) CD, contendo: um arquivo em formato pdf do texto completo e ficha 
catalográfica; um arquivo em formato word com título, autor, orientador e resumo; um arquivo word do texto 
completo. 
 
 
 
 
ATENÇÃO: Para os exemplares da versão final a serem entregues para cada membro da banca, o discente 
deverá verificar com cada um a forma preferida para entrega (versão digital ou impressa e encadernada) e 
ficará responsável pela entrega, de acordo com a solicitação de cada membro. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
 

Prof. Dr. Cristiano Coelho 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Psicologia 
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