
 

  

Prezado mestre/doutor  
Se você é bolsista CAPES, CNPQ OU FAPEMIG, providen cie o cancelamento da bolsa. 

Procure o balcão de atendimento do CPG.  
 
Após a defesa e revisão do trabalho final em decorrência de observações que, por ventura, a banca venha a fazer, é necessário 

que você providencie alguns documentos para a confecção do diploma . O processo de expedição é lento, tendo levado em média, 
de um a um ano e meio para ser registrado. Para requerer o diploma, você deve entregar no balcão de atendimento do CPG: 
 

1. Um (01) volume da tese/ dissertação em capa dura (cor preta) , com escrita em dourado.  Apenas os mestres e doutores do 
Programa de Patologia deverão entregar 02 volumes . Informações importantes sobre o volume: A lombada, obrigatoriamente, deve 
ser gravada com as seguintes informações: título do trabalho, UFMG e o ano da defesa. Quando o título é muito grande, deve-se 
escrever na lombada pelo menos o nome do aluno, UFMG e o ano. A cópia da ata da defesa ou a folha de aprovação devem constar 
nos anexos do volume.  A declaração de aprovação é entregue no ato da defesa, assinada pelos membros da banca examinadora. A 
ficha catalográfica (item obrigatório), pode ser solicitada no site da Biblioteca Baeta Vianna 
(http://www.medicina.ufmg.br/biblio/ficha_cato.php). 
 

2. Um CD com o arquivo da versão final do trabalho, em formato pdf. Este arquivo eletrônico deve conter a cópia da ata da 
defesa ou declaração de aprovação.  
 

3. Termo de Autorização para Disponibilização na Biblioteca Digital da UFMG, devidamente assinado. O Termo pode ser 
retirado no balcão de atendimento do CPG, ou no site http://www.bibliotecadigital.ufmg.br, no link ‘Formulário de Autorização’. 
 

4. Certidão de casamento (se existir) ou de nascimento. 
 

5. Cópia de documento de identidade (preferencialmente, RG) 
 

 
OS ITENS 1 A 6 DEVEM SER ENTREGUES JUNTOS, NO BALCÃO DE ATENDIMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS 

SEPARADAMENTE, POIS COMPÕEM UM PROCESSO, QUE NÃO PODE TER INÍCIO COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. 
 
Mantenha seus contatos atualizados com o Centro de Pós-Graduação. 
 
Cerimônia de diplomação: 
 
 O diretor da Faculdade de Medicina, Prof. Tarcizo Afonso Nunes, tem trabalhado para proporcionar aos mestres e doutores 

uma solenidade para entrega dos respectivos diplomas, que deve ocorrer anualmente. Portanto, se você se interessar em participar 
desta solenidade no ano que vem, deve providenciar a entrega dos documentos necessários para a expedição do diploma o quanto 
antes. Mestres e Doutores que defendem em 2017, terão a oportunidade de participar da solenidade no ano de 2018, provavelmente 
no segundo semestre, caso entreguem a documentação no mesmo ano da defesa. Defesas realizadas em dezembro de 2017 terão 
prazo até final de janeiro de 2018 para entrega da documentação, caso se interessem em participar da solenidade 

Em caso de dúvida, estamos à disposição no email cpgmed@gmail.com ou no telefone 3409-9640/9641. Informações sobre 
a solenidade de entrega dos diplomas serão passadas oportunamente, no próximo ano. 
 
 
Centro de Pós-Graduação  
Faculdade de Medicina/UFMG 
 


