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REQUERIMENTO DE CONFECÇÃO DO DIPLOMA DE MESTRADO/DOUTORADO 

versão 2017 
 
 
Somente quando o orientador atestar para a secretaria do PPGDesign a sua concordância com a versão 
definitiva da dissertação/tese (Checklist de Dissertação e Tese), o solicitante receberá cópia do Termo de 
Aprovação por e-mail. Esse documento deve ser inserido na página seguinte à Ficha Catalográfica.  

Obs: se houver alteração de título, informar à Secretaria o quanto antes para que seja emitido um 
novo Termo de Aprovação com o título correto. 

A Ficha Catalográfica, por sua vez, deve estar posicionada no verso da Folha de Rosto do trabalho. 

A confecção da Ficha Catalográfica deve ser requerida por e-mail à Biblioteca Setorial da UFPR 
(pthe@ufpr.br). O e-mail deve conter os seguintes itens da Dissertação/Tese: folha de rosto, sumário com 
paginação, resumo em português e número total de páginas do trabalho. Informações específicas a esse 
respeito podem ser obtidas na Biblioteca Setorial da UFPR pelo telefone (41) 3360-5397. 

A versão definitiva da Dissertação/Tese deve ser impressa em pelo menos 2 vias encadernadas em capa-
dura na cor preta, que deverão ser entregues junto com uma versão digital à Biblioteca Central da UFPR 
(telefone 41 3360-5056). É opcional a impressão de todo o trabalho no anverso e verso (frente e verso).  

Após a entrega das 2 vias da dissertação/tese na Biblioteca Central da UFPR, é necessário requerer à 
Secretaria do PPGDesign a confecção de diploma de Mestre/Doutor em Design.  

Antes de enviar a documentação para requerimento do diploma, o solicitante deverá certificar-se de que não 
existe nenhuma pendência com relação a integralização de créditos no SIGA. As disciplinas de Atividades 
Formativas, Prática de Docência (para bolsistas) e disciplina externa (para o doutorado) deverão estar 
inseridas no SIGA antes da defesa final de dissertação/tese e solicitação do diploma. Não serão solicitados 
diplomas de alunos que não integralizaram os créditos. 

Para solicitação do DIPLOMA DE MESTRADO/DOUTORADO, é necessário enviar para a Secretaria do 
PPGDesign (ppgdesign@ufpr.br) os seguintes documentos em formato PDF e em arquivos separados: 

 
1. Documentos pessoais: Carteira de Identidade civil ou Cédula de Identidade de estrangeiro e CPF. 

Somente quando constar o nº do CPF no RG não é necessário enviar o CPF. Obs: o RG e CPF 
devem estar no mesmo arquivo.  

2. Diploma de Graduação; 
3. Diploma de Mestrado (para discentes que concluíram o Doutorado); 
4. Certidão Negativa de Débito na Biblioteca Setorial da UFPR; 
5. Recibo de Depósito Legal na Biblioteca Central da UFPR (fornecido pela Biblioteca Central após a 

entrega dos 2 exemplares encadernados e arquivo digital da dissertação/tese). 
6. Versão final da dissertação/tese em PDF. (O arquivo deve ter no máximo 10M). 
7. Formulário Autorização de Divulgação preenchido e assinado. 
8. Comprovantes de submissão e publicação de artigo científico em periódico e publicação de artigo 

científico em Congresso conforme exigido para o seu curso, verificar o Regimento do PPGDesign 
01_2016, Art. 14º (Mestrado) e Art. 15º (Doutorado). 

  
O diploma não poderá ser solicitado se a documentação estiver incompleta.  
 
Observações gerais:  
1) Infelizmente não é possível prever um prazo mínimo ou máximo para  emissão do diploma pois é um 
processo burocrático que depende de vários fatores. 
2) O diploma poderá ser solicitado em caráter de urgência, desde que devidamente justificado e de 
preferência documentado. São considerados motivos para solicitação do diploma em caráter de urgência: 
aprovação em concurso público, contratação em empresas ou instituições de ensino e pesquisa, aprovação 
em processo seletivo de doutorado, progressão funcional, etc.  
3)  Quando o diploma estiver pronto o aluno receberá um email da Unidade de Diplomas da PRPPG. 
 
Se tiver qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecer, por favor, não deixe de entrar em contato 
conosco através do email: ppgdesign@ufpr.br 
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