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ANEXO I

FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE DIPLOMA

Nome do Programa / Curso: 

Período de Realização: 

Nome do(a) discente: 

Data de Nascimento:                                  Naturalidade (Município/UF): 

Filiação: 

Título do Trabalho: 

Data da Defesa:

                                                                        Mossoró, xx de xxxxx de 202X.

                                                 

                                         Assinatura do discente

                                                       Recebido em: _____/____/____

                                                                                                  
DCU / DPG / PROPEG



ANEXO II

ATA DA XXª SESSÃO DE DEFESA DE (DISSERTAÇÃO/TESE)

Aos (xx) dias do mês de (xxxxxxxx) do ano de dois mil e (xxxx), às (xx)h, em videochamada (se for o caso)
com  todos  os  membros,  foi  instaurada  a  Banca  Examinadora  responsável  pela  avaliação  de  defesa  da
(dissertação/tese) intitulada: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”,  como trabalho
final  apresentado  pelo(a)  (mestrando(a) ou doutorando(a))
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ao Programa de Pós-
Graduação  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PPGx) da  Universidade  do  Estado  do  Rio  Grande  do
Norte  (UERN),  como  parte  dos  requisitos  para  obtenção  do  título  de  (Mestre ou Doutor) em
(XXXXXXXXX).  A  Banca  Examinadora  foi  presidida  pelo(a)  orientador(a),  Doutor(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (UERN),  participou dos trabalhos da banca à distância  (se for o caso),
pelo recurso de videoconferência (se for o caso); e contou com a participação dos(as) docentes Doutores(as):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXX), Examinador(a) Externo(a), participou dos trabalhos da banca
à distância  (se  for  o  caso), pelo recurso de videoconferência  (se  for  o  caso);
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXX), Examinador  (a)  Externo(a),  participou  dos
trabalhos  da  banca  à distância  (se  for  o  caso), pelo recurso de videoconferência  (se  for  o  caso);
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXX), Examinador(a)  Interno(a),  participou  dos  trabalhos  da
banca  à distância  (se  for  o  caso), pelo recurso de videoconferência  (se  for  o  caso);
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXX), Examinador(a) Interno(a), participou dos trabalhos da
banca  à distância  (se  for  o  caso), pelo recurso de videoconferência  (se  for  o  caso);
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  (XXXX),  Suplente  Externo(a);  e
XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXX), Suplente Interno(a). A sessão teve ______ horas e _______ minutos
de duração e a Banca Examinadora emitiu o seguinte parecer: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

A  (dissertação/tese)  avaliada  recebeu  o  CONCEITO

FINAL:____________________________________________________________________________

Assina:(excetuando-se o/a(s)  docente(s)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
que participaram por videoconferência (se for o caso). Vide Declaração de Participação em anexo).

Prof. Dr. XXXXXXXXXXX (Presidente)____________________________________________

Profa. Dra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (1ª Examinadora)_____________________________

Prof. Dr. XXXXXXXXXXXX (2º Examinador)__________________________________________

Prof. Dr.XXXXXXXXXXXXXXX (3º Examinador)_______________________________________

Profa. Dr.XXXXXXXXXXXXXXX (4ª Examinadora)_____________________________________

Profa. Dra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Suplente Externo) _________________________

Prof. Dr. XXXXXXXXXXXXXX (Suplente Interno)_______________________________________

(Mestrando(a)/Doutorando(a)):________________________________________________________

PARTICIPOU POR VIDEOCONFERÊNCIA

PARTICIPOU POR VIDEOCONFERÊNCIA

PARTICIPOU POR VIDEOCONFERÊNCIA

PARTICIPOU POR VIDEOCONFERÊNCIA



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

(Obs: Esse documento deve ser confeccionado e assinado pela coordenação diretamente no SEI)

Declaro, para os devidos fins, conforme consta nos registros da Coordenação do Programa de

Pós-Graduação  em  XXXXXXXXXX,  PPGXX,  Curso  de  (mestrado/doutorado)  em

XXXXXXXXX, que (nome completo do discente,  sem abreviações),  RG nº  XXXXXXX –

(SSP/RN),  CPF  nº  XXXXXXXXXXXXX,  filho  de  (Nome  completo  dos  pais,  sem

abreviações), natural do município de (Município e UF), nascido em XX/XX/XXXX, concluiu

o  Curso  de  (Mestrado/Doutorado)  em  XXXXXXX,  obtendo  o título  de

Mestre/mestra/doutor/doutora)  em  XXXXXXXX,  havendo  cumprido  todos  os  créditos  e

demais requisitos acadêmicos,  inclusive a defesa da (Dissertação/Tese)  intitulada “(TÍTULO

COMPLETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO)”,  no dia  XX de XXXXXX de 202X,

obtendo o conceito (APROVADO/A), cuja versão final foi entregue à Coordenação do programa

no  padrão  institucional,  com  as  respectivas  considerações  da  banca  examinadora,  conforme

normativas previstas na Resolução CONSEPE n° 006/2020 e normas internas deste Programa de

Pós-Graduação.

Declaro,  ainda, que os dados do(a) referido(a) discente encontram-se atualizados na Plataforma

Sucupira/CAPES, com cópia inclusa do trabalho em formato .PDF, não possuindo o(a) discente

qualquer pendência acadêmica, administrativa ou financeira com o PPGXX.

Assinatura do(a) coordenador(a) no SEI.
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