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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,  CPF  e  comprovante  de  residência  atual  (duas  xérox  de  cada  um  destes  três

documentos) - 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. Um 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 DVD. A caixa do DVD deverá ser azul royal. A dissertação deverá ser gravada em arquivo

único  na  versão  .pdf,  lembre  que  neste  arquivo  único  a  dissertação  deverá  contar  com  ficha

catalográfica (que você poderá pegar no site da biblioteca da UERN) e a ficha com as assinaturas

dos membros da banca que avaliaram sua dissertação.

5. O tempo médio para a expedição do diploma é em cerca de 20 dias úteis 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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Ultimo informe da biblioteca, datado do dia 04 de junho de 2018.

Prezados alunos e ex-alunos,

A biblioteca da UERN, vem informar que recentemente ocorreram algumas mudanças nas

normas para solicitação de diploma de Pós-Graduação na UERN. Dessa forma, para solicitação, o

aluno deverá entregar na Secretaria de Pós-Graduação os seguintes documentos:

 1 (uma) versão da dissertação em formato pdf em mídia digital (DVD) devidamente identifi-

cado, conforme Normas de Padronização para TCC (Formatos Digitais);

Termo de Autorização assinado pelo aluno e pelo seu orientador, disponível no site da

biblioteca, no Portal UERN;

Nada consta da biblioteca (Solicita na Biblioteca Central);

Cópia legível do RG e CPF - o nome de casado(a)/divorciado(a) (quando for o caso) deve

estar atualizado pelo menos no RG;

Cópia do Diploma de Graduação (Frente e Verso, legíveis).

Os  documentos  abaixo,  que  também comporão  o  processo,  são  de  inteira  responsabilidade  do

Secretário de Pós-Graduação:

 Formulário para requerimento de confecção de diploma;

Certidão emitida pela Coordenação, atestando o cumprimento das exigências do Curso de

Mestrado Acadêmico em Ciências Naturais;

Histórico Escolar do Curso;

Cópia da Ata de Defesa da Dissertação.

Para mais informações, por gentileza, acessem a página oficial da Biblioteca Central da UERN:

http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=normastccdigital

INFORMAMOS QUE AS ÚNICAS MUDANÇAS QUE EFETIVAMENTE OCORRERAM

FORAM:

1) Inclusão do Termo de Autorização;

2) Arquivo em formato pdf (DVD), de acordo com as normas da UERN;

3) Desnecessidade da Brochura impressa.
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