
APÓS DEFENDER A DISSERTAÇÃO, O EX-ALUNO DEVE ENTREGAR NA SECRETARIA DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA-PPGEQ: 

 

1) Um CD com a Dissertação completa, sem fracionar (não pode constar partes, capítulos, seções, 

etc.) nos formatos em PDF e WORD, incluída a Ficha Catalográfica e a Folha de Aprovação 

(escaneada) com as assinaturas dos membros da Banca Examinadora. Os formatos em PDF e WORD 

terão que estar desbloqueados (sem senha). 

Obs.: Este CD será mantido na Secretaria do PPGEQ. 

 
2) Outro CD com a Dissertação completa, sem fracionar (não pode constar partes, capítulos, seções, 

etc.) no formato em PDF, incluída a Ficha Catalográfica e a Folha de Aprovação (escaneada) com as 

assinaturas dos membros da Banca Examinadora. O formato em PDF terá que estar desbloqueado 

(sem senha). 

Obs.: Este CD será enviado pela Secretaria do PPGEQ para a Biblioteca Central. 

 
3) Duas vias do Termo de Autorização, devidamente preenchidos (fazer download do site da  
      Biblioteca Central/UFPA). 

Obs.: Este Termo de Autorização será enviado pela Secretaria do PPGEQ para a Biblioteca 

Central, acompanhado do CD em PDF. 

 
4) Uma cópia impressa da Dissertação completa (capa dura preta, letras douradas). 

Obs.: Esta cópia impressa da Dissertação completa será enviada pela Secretaria do PPGEQ para a 

Biblioteca Setorial do PPGEQ. 

 

5) Duas cópias xérox bem legíveis: da Carteira de Identidade (RG) e do CPF. Estas cópias servirão 

     para encaminhar a solicitação do Diploma. 

 

6) Uma cópia do encaminhamento do Artigo para publicação ou cópia do Aceite do Artigo para  

      publicação. 

OBSERVAÇÕES:  

1ª) Após o cumprimento destas pendências por parte do ex-aluno, os dados da defesa da  

        Dissertação serão levados para a próxima Reunião Extraordinária do Colegiado do PPGEQ, a fim  

       de serem HOMOLOGADOS. Após homologação será gerada uma Ata de homologação que  

       acompanhará a solicitação do Diploma. 

2ª) Após a homologação o ex-aluno deve aguardar, em média, dois meses para a expedição do  

       Diploma. 

3ª) Finalmente, passado este tempo médio de dois meses, o ex-aluno deverá receber o Diploma no  

      Centro de Informações Acadêmicas - CIAC (antigo DERCA). 


