
PROCEDIMENTOS APÓS A DEFESA DA DISSERTAÇÃO CURSO ME STRADO 
PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

 

VERSÃO FINAL 

 

Após a aprovação na banca de defesa, o aluno tem 30 dias para entregar a versão final de sua 
dissertação devidamente corrigida de acordo com as exigências da banca. 

A versão final deve conter obrigatoriamente a ficha catalográfica, a ser confeccionada pela 
Biblioteca Ana Bove- IMIP (81)2122-4139 e deve ser entregue à Secretaria Acadêmica na 
forma de dois exemplares impressos encadernados e uma versão digital, em CD, contendo a 
versão final da dissertação.  
 
Ficha Catalográfica 
 
O aluno deve solicitar a ficha catalográfica na Biblioteca. Este documento contém as 
informações bibliográficas básicas para identificar e localizar o trabalho no acervo de qualquer 
unidade de informação. Para solicitar a confecção da ficha catalográfica o aluno deverá efetuar 
o pagamento de uma taxa de R$ 50,00 na Tesouraria do IMIP , ou por meio de depósito 
bancário: 
 
Banco do Brasil 
Agência: 3433-9 
Conta corrente: 55242-9- IMIP 
 
Realizado o pagamento é necessário enviar email para a Biblioteca (biblioteca@imip.org.br) 
anexando o comprovante de pagamento junto com a dissertação em arquivo doc . Após a 
confirmação do pagamento a biblioteca tem um prazo de 48h para enviar a ficha catalográfica. 

 

Deve-se entregar ainda o Termo de autorização para divulgação pública da dissertação, 
devidamente preenchido e assinado. Este documento encontra-se disponível na Secretaria 
Acadêmica do Curso. 

Encadernação 

As cópias da Versão Final deverão ser entregues na Secretaria Acadêmica, encadernados em 
capa dura azul com letras douradas, de acordo com o padrão estabelecido pela Pós-graduação 
stricto sensu do IMIP. O aluno deverá entrar em contato com a Secretaria Acadêmica do 
Mestrado Profissional em Avaliação em Saúde para informações sobre os procedimentos de 
encadernação.  

DIPLOMA 

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.fazenda.gov.br; 
 
2. SERVIÇOS _ Guia de Recolhimento da União – GRU; 



 
3. Unidade Gestora (UG): 153080; Código de Recolhimento: 28927-2 (Taxa Registro Diploma) 
_ AVANÇAR; 
 
4. Número de Referência: 10000; 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. 
 
Outros documentos Necessários: 
 
 
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$ 20,00 (vinte reais) para transcrição do diploma (entregar na Secretaria da 
Pós-Graduação stricto sensu). 
 


