CHECK LIST DE CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE
ENCAMINHAMENTO DO DIPLOMA DE MESTRE EM DIREITO
Itens e documentos imprescindíveis para o encaminhamento do pedido de diploma.
CONFERÊNCIA
Discente PPGD

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
2 cópias da dissertação em CD (uma cópia em cada CD), no formato PDF, contendo
assinatura de todos os membros da banca na folha de aprovação, seguindo as regras
formais da MDT da UFSM, inclusive ficha catalográfica.

(

)

(

)

1 cópia impressa da dissertação encadernada em capa dura contendo assinatura de
todos os membros da banca na folha de aprovação, ficha catalográfica e seguindo as
regras formais da MDT da UFSM.

(

)

(

)

Termo de autorização de disponibilização online no site da biblioteca da UFSM

(

)

(

)

(

)

(

)

Nome completo do projeto de pesquisa do/a professor/a orientador/a ao qual se
vinculou a dissertação.

(

)

(

)

Cópia impressa das primeiras páginas do currículo Lattes onde conste a conclusão do
mestrado, com indicação do título definitivo da dissertação e nome do orientador e o
ano de término do mestrado.

(

)

(

)

Cópia impressa do email enviado para ppgdir.ufsm@gmail.com com o texto não
científico para divulgação no site do PPGD na seção “Conectando saberes”
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgd/conectando-saberes/

(

)

(

)

(

)

(

)

Comprovante de submissão de um artigo em revista científica com no mínimo Qualis
B1 (Direito) [comprovar o Qualis], preferencialmente com os resultados da
dissertação defendida no PPGD ou comprovação de encaminhamento da dissertação
para publicação como livro.

(

)

(

)

Cópia impressa do artigo submetido à revista com no mínimo Qualis B1 (item não
necessário no caso de encaminhamento da dissertação para editora com vistas à
publicação como livro)

(

)

(

)

2 vias da ata de defesa, assinadas por todos os membros da banca.
Banca por videoconferência: o orientador deverá fazer constar no campo “declaração”,
mediante assinatura e Siape, que o avaliador (com seu nome completo) participou por
videoconferência. Nesse caso, deverá entregar duas atas originais e duas com a assinatura
escaneada do avaliador por videoconferência.

Comprovação de que o questionário de egresso foi respondido.
Disponível no endereço https://forms.gle/AQxBbbNjoydvDtiFA ou

https://is.gd/egressosppgdufsm

Data da Entrega: _____/______/______
Nome e assinatura do Solicitante:

_________________________________________________

Comprovante de entrega da documentação na Secretaria do PPGD.
Data da Entrega: _____/______/______
Rube Afonso Rodrigues Neto
Secretário PPGD / SIAPE 1180029

