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PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DA DISSERTAÇÃO E REQUERIMENTO DO 

DIPLOMA 

 

a) Após fazer as correções recomendadas pela banca e antes da encadernação, solicitar à 

Biblioteca da PUC Goiás a ficha catalográfica. Orientação: 

1) O aluno deve entrar no site da PUC Goiás; 

2) Clicar em Serviço; 

3) Clicar em Biblioteca; 

4) Na página da Biblioteca, clicar em   ficha catalográfica; 

5) Em ficha catalográfica, aparece o Manual de Instrução informando como solicitar a ficha; 

6) Clicando em solicitação, abre a janela para o aluno fazer o cadastro com a matrícula da 

Biblioteca e Senha. 

Obs.: Caso o aluno não tenha o cadastro na Biblioteca, terá que vir a Biblioteca Central para fazer 

o cadastro. 

Após esses procedimentos, é só preencher o formulário de acordo com o manual de instruções e 

enviar a solicitação para elaboração da ficha catalográfica. 

Dúvidas: 3946.1111 

 

b) 2 (duas) dissertações em capa dura na cor VERMELHO-VINHO COM LETRAS DOURADAS. 

 

c) 2 (dois) cd’s contendo a dissertação em formato PDF e em formato DOC (word). Colocar no cd o 

nome do orientador, do mestre, o título do trabalho e o ano de defesa. 

 

d) Assinatura do Termo de Autorização para Publicação Eletrônica na Biblioteca Digital da PUC 

GOIAS (Anexo I). 

 

e) Declaração do (a) Orientador(a) de revisão da Dissertação (Anexo II). 

 

f) Solicitar uma declaração de quitação com a Biblioteca Central - Retirar na Biblioteca. Este 

documento é retirado de imediato e tem validade de 7 dias. 

 

g) Providenciar cópia da carteira de identidade (não é aceito carteira profissional, CNH, carteira de 

trabalho, etc.) e do comprovante de votação da última eleição. 

 

h) Cópia do Currículo Lattes atualizado, contendo, inclusive, os dados da defesa da dissertação. 
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i) Ofício solicitando expedição de Diploma. (Modelo no Anexo III). 

 

Obs: Após a entrega de todos os documentos na secretaria do MSS, o diploma ficará pronto em até 

90 dias úteis. 


