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COLAÇÃO DE GRAU 
 

(De acordo com deliberações do Seminário Estruturado da Pós-graduação stricto sensu 2013) 
 
 

Para obtenção do Grau de Mestre será exigida a publicação ou aceite de 01 (um) artigo cientifico em periódico 

indexado, estrato B4 ou superior (QUALIS- CAPES) oriundo da dissertação. 

Para obtenção do Grau de Doutor será exigida a publicação ou aceite de 02 (dois) artigos científicos em 

periódico indexado, estrato B3 ou superior (QUALIS- CAPES), sendo 01 (um) artigo produto da tese, com o doutorando 

como primeiro autor, e 1 (um) artigo com o doutorando como autor/co-autor, produto da tese ou produto de Co-orientação 

de Mestrado/PIBIC/PIC, com tema relacionado ou diverso da tese, publicado no período do doutorado ou após a conclusão 

do curso. 

 
 

DIPLOMA 
 

A entrega das cópias da versão final e comprovante de aceite ou publicação do(s) artigo(s) científico(s) viabilizará 

o início do processo de expedição de diploma e atribuição do título de Mestre ou Doutor. Para tanto, será exigido 

apresentação à Secretaria Acadêmica da Pós-graduação stricto sensu dos seguintes documentos: 

 Comprovante do pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU no valor de R$ 60,00 (sessenta 

reais). 

Para emissão da GRU: 
 

1. Acessar o site www.tesouro.fazenda.gov.br; 
 

2. SERVIÇOS →  Guia de Recolhimento da União – GRU; 
 

3. Unidade Gestora (UG): 153096; Gestão: 15233; Código de Recolhimento: 28832-2 (Serviços educacionais) 

→  AVANÇAR; 

4. Número de Referência: 00000015309630200002; Competência: mês/ano; Vencimento: dia/mês/ano do 
pagamento; CPF do egresso; Nome do Contribuinte: do egresso; Valor principal: 60,00; Valor total: 60,00. 

 
5. Selecionar opção de geração: BAIXAR PDF. 

 
6. Emitir GRU. 

 
 Cópia da Carteira de Identidade (autenticação em cartório); 

 
 Cópia do CPF (autenticação em cartório); 

 
 Cópia do Diploma de Graduação, frente e verso (autenticação em cartório); 

 
 Certidão de Casamento para mulher em caso de alteração no sobrenome (autenticação em cartório); 

 
 Pagamento de R$ 80,00 (oitenta reais) para transcrição do diploma (entregar na Secretaria da Pós- 

Graduação stricto sensu). 

 
PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAR EMISSÃO DE DIPLOMA 


