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INSTRUÇÕES PARA PADRONIZAÇÃO E DEPÓSITO FINAL DA DISSERTAÇÃO

O prazo depósito na Secretaria do PPGCISH: até 60 dias após a defesa da dissertação.

A padronização  da  versão  final  (corrigida)  da  dissertação  deve  obedecer  aos  seguintes 
critérios:

1. Encadernação tipo brochura;
2. Capa dura na cor azul royal;  (NÃO RECEBEREMOS AZUL DIFERENTE DO QUE É  

NORMATIZADO - NORMA DA BIBLIOTECA DA UERN)
3. Informações  na  capa  centralizadas,  tendo  como  cabeçalho  o  nome  da  universidade,  da 

unidade  acadêmica,  do  departamento  e  do  curso;  em seguida,  nome do autor,  título  do 
trabalho; local (cidade e UF) da instituição e ano da defesa da dissertação.

4. A Folha de Aprovação deverá está assinada pelos examinadores;
5. Deverá conter a catalogação da biblioteca (A ficha catalográfica o aluno solicita pelo e-mail 

normas@biblioteca.uern.br, mandando em anexo sua dissertação em formato .doc ou .pdf);

Para  efetuar o  depósito  final  da dissertação,  o  aluno deverá apresentar na Secretaria  do 
PPGCISH os seguintes documentos, que servirão para expedição do diploma:

1. 03  (três)  vias  impressas  da  versão  final  (corrigida)  da  Dissertação  no  padrão  acima 
especificado;

2. 01 (uma) via em meio digital no formato .pdf, gravada em CD ou DVD, em capa plástica 
para DVD constando na capa as mesmas informações da via impressa.

3. Requerimento  de  Diploma  devidamente  preenchido  e  assinado;  (Disponível  no  Portal 
PPGCISH);

4. Formulário – Dados para a Plataforma Sucupira - preenchido (1 via); (Disponível no Portal 
PPGCISH)

5. 01 Cópia legível do RG e CPF; (Não aceita cópia de CNH)
6. 01 Cópia do Título de Eleitor;
7. Nada consta da Biblioteca; (Solicita na Biblioteca Central)
8. Declaração de Conclusão emitida pela Coordenação; (Solicita na Secretaria do PPGCISH)
9. Histórico Escolar do Curso; (Solicita na Secretaria do PPGCISH)
10. Cópia da Ata de Defesa da Dissertação; (Solicita na Secretaria do PPGCISH)

Para retirada do diploma, o aluno deverá comparecer à Diretoria de Pós-Graduação (DPG) na Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPEG), após 30 (trinta) dias da data de requerimento do 
diploma,  portando seu documento de identificação. 
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