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ROTEIRO PARA REQUERER DIPLOMA DE MESTRE OU DOUTOR  

 
1º) Biblioteca de Educação e Humanidades: 

Para requerer o diploma de doutor ou mestre é imprescindível que a versão final de sua tese ou 
dissertação integre a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) da UERJ. O concluinte deverá 
seguir os passos a seguir: 

• solicitar à biblioteca do 12º andar a avaliação da padronização do trabalho, após ter 
realizado as alterações sugeridas pela banca examinadora; 

• preencher os termos de autorização e de encaminhamento, bem como o formulário de dados 
cadastrais (disponíveis no site) e levar à Secretaria do PPGCom para validação; 

• encaminhar esses papéis à biblioteca, com cópia impressa e digital da versão final do 
trabalho e obter o CRN (Certificado de Revisão Normativa); 

• entregá-lo à Secretaria do PPGCom para que o pedido de expedição do diploma seja 
encaminhado ao DIPLO juntamente com os demais documentos requeridos. 

 

Contato com a Biblioteca de Educação e Humanidades:   
Rua São Francisco Xavier 524, 12º andar, sala 12002, bloco C 
Pavilhão Reitor João Lyra Filho 
Maracanã, Rio de Janeiro, RJ - Cep: 20550-900  
Tel/Fax: (21) 2334-0280 
E-mail: ceha@uerj.br  
Bibliotecária-Chefe: Mariangela da Veiga Figueiredo 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h 
 
2º) Secretaria do Ppgcom: 

Para solicitar a expedição e o registro do diploma são necessários os seguintes documentos: 
• Requerimento de diploma de mestre ou doutor preenchido e assinado pelo aluno; 
• Cópia do diploma da graduação ou do mestrado - frente e verso (já entregue na matrícula do 

curso); 
• Cópia do histórico escolar da graduação ou do mestrado (já entregue na matrícula do curso);   
• Cópia do documento de identidade civil ou do órgão de classe (não é aceita carteira de 

habilitação) (já entregue na matrícula do curso);  
• Cópia do CPF (já entregue na matrícula do curso);  
• Certificado de revisão normativa (CRN) emitido pela biblioteca;   
• Cópia da ata de aprovação da defesa (providenciado pelo PPGCom) ; 
• 01 (uma) cópia digital da versão final da tese ou dissertação. 

 
3º) Andamento do processo de diplomação - Pós-graduação 

É preciso aguardar que a Secretaria do Ppgcom envie seu requerimento à Sub-Reitoria de Pós-
Graduação (SR-2) e, posteriormente, que a SR-2 o envie ao DAA. No DAA, é aberto um processo a 
partir do seu requerimento. 
Se o seu Processo já estiver aberto, você pode consultar o andamento acessando a 
página http://www.uerj.br/, clicando em Comunidade UERJ e, em seguida, em Protocolo online.  
Basta informar o número de Processo e o respectivo ano para visualizar sua localização. 
 

Contato com o DIPLO – Serviço de Diploma 
Marcia Denise Malta de Barros 
Tel: 2334-0515 – Sala 1079, Bloco F, 1º andar do Pav. João Lyra Filho 
diploma.diplo@gmail.com 


