
 

LISTA DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO 

 

Todos os documentos abaixo deverão ser enviados em e-mail único, com assunto “Documentos 

para certificado (Nível) – (Nome)”, para o endereço: colegiado.pgzootecnia@gmail.com. O 

certificado somente será emitido mediante documentação completa e após o recebimento do 

comprovante de depósito do trabalho no repositório (enviado diretamente pela biblioteca 

digital). 

 Cópia do diploma do grau acadêmico anterior (frente e verso) com carimbo do 

Ministério da educação, na mesma folha (não é aceito declaração ou certificado de 

conclusão de curso); 

 Histórico escolar autenticável (emitir em https://sistemas.ufmg.br/iaWeb) 

 Cópia da carteira de identidade ou carteira profissional (frente e verso), se brasileiro, 

ou cópia do registro nacional de estrangeiro (RNE), se estrangeiro; 

 Cópia da certidão de nascimento ou de casamento (em caso de alteração no 

sobrenome do (a) aluno (a); 

 Versão final da dissertação (mestrado) ou tese (doutorado) em formato PDF; 

 Nada consta da biblioteca da Veterinária (solicitar no e-mail 

marcalwellington@yahoo.com.br); 

  Nada consta original do Laboratório, somente para alunos da área de Nutrição e 

Alimentação Animal (Solicitar no e-mail – labnutri2207@gmail.com); 

 Protocolo de submissão de um artigo científico extraído da dissertação/ tese em 

periódico, conforme a resolução 05/2010; 

 Ficha de cadastro da dissertação/tese na CAPES/MEC devidamente preenchida. 

Disponível no site do PPG-Zootecnia na seção "DOCUMENTOS"  

 Declaração assinada pelo Orientador de conferência da versão final e do artigo. 

Disponível no site do PPG-Zootecnia na seção "DOCUMENTOS"; 

 Fazer o deposito da versão final em PDF no Repositório Institucional da UFMG com a 

ficha catalográfica e a ata de defesa. Link do Repositório: https://repositorio.ufmg.br 

(atenção: em caso de substituição da ata de defesa por folha de aprovação, deverá 

obrigatoriamente ser utilizado o modelo disponível no site do programa do PPG-

Zootecnia na seção “DOCUMENTOS”) 

o Importante: antes de iniciar o depósito preencha o termo de autorização no 

SEI-UFMG em: 

https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=md_ufmg_formulario_

externo_listar&id_orgao_acesso_externo=0 
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PARA EMISSÃO DE DIPLOMA:  

 

O interessado deverá enviar para o e-mail colegiado.pgzootecnia@gmail.com, com assunto 

“Documentos para Diploma (Nível) - (Nome) ”, os seguintes documentos em PDF único e 

nesta ordem: 

1 - Histórico Escolar, devidamente integralizado datado, assinado e carimbado pela 

Coordenação do Curso ou Histórico autenticável; (emitir em https://sistemas.ufmg.br/iaWeb)   

2 - Cópia da carteira de identidade (frente e verso). No caso de alunos estrangeiros, anexar 

cópia do passaporte; 

3 - Cópia da certidão de nascimento, certidão de casamento ou união estável; 

4 - Cópia do atestado de entrega do trabalho final (tese ou dissertação) emitido 

pela Biblioteca; 

5 - "Nada consta" da Biblioteca. 

Obs.: Para os casos de 2ª via, é necessário o envio da taxa de Registro no valor de 

R$80,00(site DRCA) e não será necessário enviar os documentos da Biblioteca. 

 

OBSERVAÇÃO: Para emissão de DIPLOMA em caráter de urgência, enviar o Requerimento de 

Registro de Diploma em Caráter Prioritário, disponível em: 

https://www2.ufmg.br/drca/content/download/24426/165786/file/Formul%C3%A1rio%20pri

oridade%20UFMG%20e%20outras%20institui%C3%A7%C3%B5es.pdf  

 

Links úteis:  

 

* Diretrizes para normalização de trabalhos acadêmicos: 

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

academicos-da-UFMG.pdf 

*  Tutorial do autoarquivamento: https://repositorio.ufmg.br/static/politica/tutorial-de-

autoarquivamento-trabalhos-academicos.pdf 

* Tutorial de conversão de arquivos para formato pdf/a: 

https://repositorio.ufmg.br/static/politica/tutorial-de-conversao-de-arquivos-para-PDFA.pdf 

* Tutorial para obter o histórico escolar: https://youtu.be/m22wKvRrmBw 
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