
UERN/FANAT – Campus Universitário Central 

Avenida Prof. Antônio Campus, s/n Br 110, Km 46– Costa e Silva - 59.625-620 – Mossoró/RN                              

                   Fone/Fax: (84) 3315-2240 - E-mail: ppg.fisica@uern.br 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-UERN 

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS-FANAT 

MESTRADO EM FÍSICA-MF 

UERN – Campus Universitário Central 

Avenida Professor Antonio Campos, s/n, Br 110, Km 46 – Costa e Silva 
59.625-620 - Mossoró-RN 

Fone/Fax: (84) 3315-2196  E-mail: ppg.fisica@uern.br 
 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DO DIPLOMA DE 

MESTRE EM FÍSICA 

 

 

Aos interessados em solicitar o diploma de Mestre em Física, havendo concluído 

com êxitos todas as disciplinas necessárias segundo nosso regimento, área de 

concentração, linha de pesquisa e orientação acadêmica e tendo sido aprovado em sua 

defesa de dissertação, é necessário entregar os seguintes documentos a Secretaria do 

Mestrado em Física. 

 

1. Duas vias preenchidas do Requerimento de Diploma que você poderá baixar e 

imprimir do site do PPGF.  

2.  Nada consta da biblioteca – original e xérox. O aluno deverá solicitar a biblioteca da 

UERN. 

3. RG e CPF (duas xérox de cada) - o nome de casado(a)/divorciado(a) quando for o 

caso deve estar atualizado pelo menos no RG (aluno trás). Obs.: Tem que ser o RG, 

pois necessitamos da data de expedição do mesmo. 

4. Duas vias impressas da versão final corrigida com as sugestões da banca, aprovada 

por seu orientador e com todas as assinaturas originais da banca examinadora que 

participou de sua defesa de dissertação de Mestrado em Física. Você deve acertar com a 

banca examinadora se os mesmos irão querem também uma cópia desta impressa ou 

apenas digital. Caso optem pela impressa, você enviará posteriormente. Não havendo 

esta possibilidade, você poderá deixar a dissertação impressa e endereço completo para 

postagem que nos responsabilizamos de enviar.  A dissertação devera ser em capa azul 

Royal. Obs.: Antes de confeccionar sua dissertação vir a secretária ou a biblioteca 

ver como é este azul royal, pois se vier um tom de azul diferente do que é 
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normatizado não podemos receber - norma da biblioteca da UERN. A catalogação 

da biblioteca (ficha catalográfica), que obrigatoriamente deve constar em sua dissertação 

impressa, esta, o aluno adquire solicitando através do 

http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=biblioteca-ficha-catalografica ou para 

maiores informações ligar para (84) 3315-2169 ou (84) 3315-2174. 

 

5. Um CD ou DVD com nome: da universidade, discente, orientador, título da 

dissertação, data da defesa, nome da cidade e estado – estas informações devem constar 

tanto na capa da caixa como no corpo do CD ou DVD. A dissertação deverá ser gravada 

em arquivo único na versão .pdf tal qual a via impressa entregue a secretaria no 

momento da solicitação do diploma. Obs.: Lembre-se de incluir no arquivo digital de 

sua dissertação (versão .pdf) a ficha catalográfica e a folha com as assinaturas da 

banca examinadora de sua defesa de dissertação de Mestrado em Física.  

 

 

Informações adicionais 

 

Havendo solicitado seu diploma, estando tudo correto e a universidade em período 

normal de expediente, o mesmo será expedido em cerca de 20 a 30 dias a contar da data de 

sua solicitação. 

O diploma lhes será entregue pela Diretoria de Pós-Graduação (DPG) que fica na 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), prédio situado ao lado da biblioteca 

do campus central da UERN. Fone do DPG: (84) 3315-2132. Fone da PROPEG: (84) 3315-

2176.  
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