
PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DOS VOLUMES FINAIS

Antes de tudo, solicito que atualize o currículo lattes para constar que a defesa já ocorreu.

Peço que, caso você tenha, por favor, me envie o link do seu linkedin, porque a CAPES

exige dos PPGs o acompanhamento profissional dos egressos.

Lembrando que, a entrega da declaração de que o aluno defendeu e faz jus ao título de
mestre ou doutor só é entregue após a realização de todas essas etapas. Além disso,

conforme o regulamento do PPG, os alunos possuem 90 dias para realizar as correções

exigidas pela banca:

Art. 102º No caso de aprovação de dissertação ou tese com correções, a Comissão

Examinadora deverá indicar as alterações necessárias, a serem implementadas pelo

estudante no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a defesa; o estudante deverá

encaminhar ao Colegiado um volume corrigido da dissertação ou tese.

Agora, esses são os procedimentos necessários para a entrega do volume final do trabalho

e solicitação do diploma.

Passo 1) Se solicitado, realizar as correções determinadas pela banca dentro do
prazo estabelecido.
a) Formatar conforme determinado pela UFMG:

https://repositorio.ufmg.br/static/politica/diretrizes-para-normalizacao-de-trabalhos-academic

os-da-UFMG.pdf

(obs.: a FICHA CATALOGRÁFICA deve ser solicitada à Biblioteca do IGC via e-mail -

biblioteca@igc.ufmg.br enviando as seguintes informações:

http://www.igc.ufmg.br/index.php?option=com_content&view=article&id=234:ficha-catalografi

ca&catid=78:servicos-e-produtos-de-informacao&Itemid=346 );

b) Juntar a "Folha de Aprovação" na página ao lado da Ficha Catalográfica:

c) Agradecimento: em caso de bolsista, colocar na parte do “Agradecimento”, um
"agradecimento" a entidade de fomento (CAPES, FAPEMIG ou CNPq). Ex.: "Agradeço à

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão

da bolsa de mestrado nos últimos 24 meses que permitiu a realização do trabalho."

d) Fazer o resumo de forma estruturada conforme o modelo.

https://csr.ufmg.br/ppgamsa/wp-content/uploads/2022/03/Modelo-Resumo-Estruturado.docx



(obs. esse exemplo feito pelo Rodrigo é anterior a exigência de que tenha, no máximo, 500

palavras. Dessa forma, seguir os limites estabelecidos nas diretrizes).

https://csr.ufmg.br/ppgamsa/wp-content/uploads/2022/03/Modelo-Resumo-Estruturado.docx

e) Fazer correção gramatical/ortográfica. Não utilizar tradução do Google Tradutor no

resumo.

f) Enviar para o orientador verificar as correções. Após isso, o orientador precisa enviar um

e-mail para a secretaria atestando que as sugestões/alterações da banca foram feitas na

versão final.

Passo 2) Enviar para o e-mail da Modelagem (modelagem@igc.ufmg.br):
a) o arquivo digital do trabalho – formato PDF: um arquivo único para o texto integral

do trabalho, que deverá ser idêntico a versão física. contendo a Ficha Catalográfica e Folha

de Aprovação, seguindo a formatação que está no item 1 desse e-mail.

(https://repositorio.ufmg.br/static/politica/diretrizes-para-normalizacao-de-trabalhos-academi

cos-da-UFMG.pdf)

b) Enviar o arquivo(s) digital(ais) (formato shape file ou similar) com o limite da área
de estudo. Este arquivo servirá para atualizar o banco de dados online

(https://naj14.github.io/naj14/visualizador_areas). Se o trabalho não tiver área de estudo

geograficamente delimitada, por favor, indicar o âmbito geográfico que foi objeto da

dissertação/tese.  Esse arquivo precisará ser enviado pelo aluno junto com a versão final da

dissertação.

c) Esperar eu responder o e-mail confirmando que o pdf está correto, para fazer o passo 3 -

anexar na Biblioteca Digital

Passo 3) Anexar o trabalho final versão pdf na Biblioteca Digital:
a) trabalho deve ser formatado conforme explicado no item 1 desse e-mail

(https://repositorio.ufmg.br/static/politica/diretrizes-para-normalizacao-de-trabalhos-academi

cos-da-UFMG.pdf)

b) O tutorial de autoarquivamento está disponível em:

https://repositorio.ufmg.br/static/politica/tutorial-de-autoarquivamento-trabalhos-academicos.

pdf

Video do autoarquivamento: https://www.youtube.com/watch?v=Bfn0heVXPCU

c) Preencher no SEI o Termo de Autorização para disponibilização de Trabalhos
Acadêmicos no RI-UFMG.
Segue o manual para criação do Termo de autorização:

https://csr.ufmg.br/ppgamsa/wp-content/uploads/2022/03/DISCENTE-Instrucoes_criacao_ter

mo_autorizacao.pdf

https://repositorio.ufmg.br/static/politica/tutorial-de-autoarquivamento-trabalhos-academicos.pdf
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/tutorial-de-autoarquivamento-trabalhos-academicos.pdf
https://csr.ufmg.br/ppgamsa/wp-content/uploads/2022/03/DISCENTE-Instrucoes_criacao_termo_autorizacao.pdf
https://csr.ufmg.br/ppgamsa/wp-content/uploads/2022/03/DISCENTE-Instrucoes_criacao_termo_autorizacao.pdf


Você deve endereçar para IGC-SECCPGAMA COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS AMBIENTAIS

Passo 4) Solicitação do Nada Consta para os seguintes setores:
a) “Nada consta” da Biblioteca Vitória Pedersoli - IGC (biblioteca@igc.ufmg.br - 3409-5414);

b) "Nada consta” do Setor de Empréstimo de Material do IGC – Sala 101- A do IGC

(spatri@igc.ufmg.br - 3409-6236);

c) "Nada consta” do Setor de Controle de Permissão de uso do Estacionamento do IGC –

www.igc.ufmg.br/siel - Se você utilizava o estacionamento, deve entregar o adesivo no

setor.

(obs. os setores me encaminharão os "Nada Consta" quando estiverem prontos)

Passo 5) Documentos a serem enviados para o e-mail da Secretaria
(modelagem@igc.ufmg.br):
- Cópia do Diploma da Graduação (frente e verso)

- Cópia da Carteira Identidade (não é recomendado utilizar a carteira de motorista)

- Cópia do CPF

- Cópia da certidão de nascimento ou certidão de casamento (obrigatório em caso de

alteração do sobrenome)

Obs: Esperar eu responder o e-mail confirmando que está tudo correto para depois entregar

o volume final físico na secretaria (passo 6)

Passo 5A) Documentos a serem enviados para o e-mail Secretaria, se ALUNO
ESTRANGEIRO:
- Cópia do Diploma da Graduação (frente e verso)

- Cópia da cédula de identidade ou registro nacional de estrangeiro (RNE)

- Cópia do passaporte

- Cópia do CPF

- Cópia da certidão de nascimento ou certidão de casamento (obrigatório em caso de

alteração do sobrenome)

Obs: Esperar eu responder o e-mail confirmando que está tudo correto para depois entregar

o volume final físico na secretaria (passo 6)

Passo 6) Entrega da versão física do trabalho final:
a) Entregar, na secretaria, uma cópia impressa do trabalho encadernado em capa dura

(preta, azul, vermelha ou verde; letras doutoradas ou prateadas), conforme norma



estabelecida pela UFMG e apresentado no item 1 desse e-mail

(https://repositorio.ufmg.br/static/politica/diretrizes-para-normalizacao-de-trabalhos-academi

cos-da-UFMG.pdf)

(obs.: a Ficha Catalográfica é a mesma solicitada para a versão pdf do Repositório; A Folha

de Aprovação anexado deve ser o ORIGINAL e deve estar ao lado da Ficha Catalográfica,

como no exemplo que segue nesse e-mail);

b) Entregar uma cópia impressa do  trabalho encadernado em capa dura para o orientador

e uma para coorientador se essa for a vontade deles;

c) Entregar a mim ou solicitar que seja enviado para o e-mail da modelagem, declaração do

orientador atestando que foram efetuadas as correções solicitadas pelos membros da

banca examinadora na ocasião da defesa ou declaração de que o trabalho entregue

corresponde à versão final da Dissertação (no caso de aprovação sem correções). Nesse

mesmo e-mail, o orientador deve informar se recebeu o volume final físico ou se dispensou

o seu recebimento.

OBS.: ENTREGA DO VOLUME FINAL DAS 13:00 ÀS 16:00

Segue um exemplo em pdf de dissertação, com a formatação correta:

https://drive.google.com/file/d/1Na4lZGb8krud912QdNkp5MocxLBOu3r_/view?usp=sharing

Qualquer dúvida, só entrar em contato.

Fotos da versão física a ser entregue na secretaria:

01 - Lombada: a UFMG não determinou um padrão, mas a Biblioteca do IGC recomendou
fortemente que no centro tenha o nome do autor do trabalho (porque o nome do trabalho
pode ser muito grande, não caber na lateral e ficar no final com três pontinhos, o que torna
difícil de encontrar na prateleira e esteticamente feio), UFMG em cima e o ano da defesa
embaixo.



02 - Capa dura: pode ser preta, azul, vermelha ou verde. As letras podem ser douradas ou
prateadas. O que está escrito deve ser seguido fielmente ao determinado pela UFMG na
Diretriz de Normalização, na página 11
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/diretrizes-para-normalizacao-de-trabalhos-academic
os-da-UFMG.pdf



03 - Capa: a capa interna de papel é idêntica à capa dura. O que está escrito deve ser
seguido fielmente ao determinado pela UFMG na Diretriz de Normalização, na página 11
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/diretrizes-para-normalizacao-de-trabalhos-academic
os-da-UFMG.pdf



04 - Folha de rosto: Seguir fielmente o determinado pela UFMG na Diretriz de
Normalização, na página  12
https://repositorio.ufmg.br/static/politica/diretrizes-para-normalizacao-de-trabalhos-academic
os-da-UFMG.pdf  :



05 - Ficha Catalográfica + Folha de Aprovação:
a) A ficha Catalográfica deve ser solicitada à biblioteca do igc após o trabalho estar pronto
(ter feito as correções da banca, ter feito a formatação exigida e ter a aprovação do
orientador). Quando mandar imprimir, solicitar que a Ficha catalográfica seja impressa no



verso da Folha de Rosto, de modo a ficar ao lado da Folha de Aprovação, como está na
foto.
b) Folha de Aprovação: deve constar as assinaturas dos membros da banca.


