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DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA  
 

Depois da defesa do produto final, o discente deverá fazer as devidas correções e solicitar o Diploma na 

Secretaria no prazo máximo de 90 dias a partir da data da defesa. Ao fim desse tempo, caso não 

entregue a documentação abaixo, o discente será DESLIGADO DO PROGRAMA (ver Regimento 

Interno Cap. IV, Art. 37 §1):  

1. Cópia do artigo submetido, com documento comprobatório da submissão; NÃO RECEBEREMOS 

SEM ESSE DOCUMENTO!  

2. Documento/texto do aluno solicitando à coordenação do MGene providências para expedição de 

Diploma; (constando a assinatura por extenso) * Este deverá ser feito pelo próprio aluno. 

3. Declaração do orientador/a assegurando a qualidade acadêmica da versão final do trabalho. (modelo 

disponível em: http://sites.pucgoias.edu.br/pos-graduacao/mestrado-genetica/documentacao/ ) 

4. Fotocópia do registro geral (carteira de identidade); (não será aceito qualquer outro documento)  

5. Fotocópia da certidão de casamento se for o caso de alteração do nome.  

6. Fotocópia do comprovante de votação da última eleição;  

7. Cópia da Declaração de quitação com a Biblioteca Central/PUC-Goiás (termo de nada consta);  

8. Currículo Lattes atualizado;  

9. 01 via do Termo de Autorização para Publicação Eletrônica na Biblioteca Digital da PUC Goiás 

preenchido pelo requerente e assinado pelo/a orientador/a; (modelo na página: 

http://sites.pucgoias.edu.br/pos-graduacao/mestrado-genetica/documentacao/ )  

10. 01 (uma) versão final integral em PDF e gravada em CD-ROM contendo 02 arquivos: um contendo a 

dissertação integral, e o outro, com resumo e palavras-chave em formato world*.  

* A etiqueta do CD deverá conter: o nome do Programa, o nome completo do requerente e o título da 

dissertação. 

OBS.: A ficha catalográfica é feita na biblioteca e (obrigatoriamente a ficha fará parte das versões físicas 

e da eletrônica). Para tanto, é imprescindível que o discente siga os seguintes passos: 

- A solicitação deve ser via e-mail para toscano@pucgoias.edu.br, contendo: 

a) folha de rosto; 

b) resumo em português; 

c) sumário com a numeração das folhas; 

d) informar se a dissertação contém ilustrações ou não; 

e) informar total de número de folhas do documento; 

f) Telefone para contato; 

g) e-mail para devolução. 
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