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DIPLOMA 

Prezado (a) Aluno(a), 
Para dar início ao processo de emissão do diploma de mestrado ou doutorado junto ao 

Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas será necessária a 
entrega, em até 60 dias após a data de sua defesa de dissertação ou tese, na secretaria do 
PPG-MCF, os documentos relacionados a seguir: 
 

 Original e cópia do CPF (frente e verso) – legível; 
 Original e cópia da Carteira de Identidade (frente e verso) – legível; 
 Original e cópia da Certidão de Nascimento ou casamento (frente e verso) – legível; 
 Original e cópia da Certidão de Casamento (frente e verso) em caso de mudança de 

nome do aluno por motivo de matrimônio/divórcio. 
 Original e cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) – legível; 
 Original e cópia do Diploma de Mestrado (frente e verso) – legível, para os alunos de 

doutorado; 
 

Para os alunos que AUTORIZAM a divulgação da dissertação ou tese 
 02 versões impressas da dissertação ou tese (modelo da parte pré-textual oferecido 

pelo programa, no ato da defesa), em encadernação verde escuro e letras douradas 
(ficha catalográfica Biblioteca). 

 01 versões da dissertação ou tese em PDF (Arquivo Único) por e-mail 
(pmpgcfnupem@gmail.com). 
 

 Duas vias do Formulário SiBI de autorização de divulgação devidamente 
preenchido (a ser datado somente no ato da entrega da cópia encadernada). 

 Declaração do orientador de concordância com a versão de dissertação ou tese a 
ser divulgada. 
 

Para os alunos que NÃO AUTORIZAM a divulgação da dissertação ou tese. 
 Verificar texto abaixo. Entregar o original preenchido e assinado pelo orientador e 

aluno. 
 01 versões da dissertação ou tese em PDF (Arquivo Único) por e-mail 

(pmpgcfnupem@gmail.com). 
 

 Declaração do orientador de concordância com a versão de dissertação ou tese a 
ser entregue. 

 
 
Atenção!!! Não serão aceitos como documento de identificação: 

 Carteira de Ordem 
 Carteira Nacional de Habilitação 
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 Carteira Funcional da UFRJ ou outro órgão 
 Carteira de Estudante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO DE CARTA PARA OS ALUNOS QUE NÃO AUTORIZAM A DIVULGAÇÃO DA 
DISSERTAÇÃO OU TESE 
 

Macaé, _____ de _________________ de ________. 
Viemos por meio dessa, garantir aos órgãos competentes, em especial à Coordenação 

do Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, que tenho ciência de que pelo fato de não autorizarmos a 
divulgação da dissertação, intitulada “XXX” e pela falta de espaço especializado nas 
Bibliotecas da Instituição destinado aos documentos de caráter sigiloso, nos comprometemos 
em entregar 02 versões impressas da dissertação em encadernação verde e letras douradas 
e 03 versões em CD da dissertação em qualquer momento em que os órgãos competentes 
solicitarem e/ou assim que considerar oportuno a divulgação do material. 

É também do nosso conhecimento que essa solicitação poderá ser realizada a qualquer 
momento e independentemente da condição de vínculo que possuir com o Programa de Pós-
Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas ou de vínculo com a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Além disso, quando houver a necessidade da entrega da documentação é 
fortemente sugerido que nós, os autores do documento, entremos em contato prévio com a 
Coordenação local do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 
para garantir que a entrega da documentação esteja no molde vigente. 
Atenciosamente, 
Nome legível do aluno 
DRE ou CPF do aluno 
Assinatura do aluno 
Nome legível do orientador 
SIAPE ou CPF do orientador 
Assinatura do orientador 


