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Mem. Circular nº002/2016/PROPPG/UFRRJ.     UFRRJ , 01 de setembro de 2016. 

 

 

À/Aos:  Coordenadoras/Coordenadores de Cursos/Programas de Pós-Graduação da 

UFRRJ 

Do:  Prof. Dr. JAIRO PINHEIRO DA SILVA 

 Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ 

 

 

ASSUNTO:  Emissão de Declaração de Conclusão de Curso pelas Coordenações  

          de Pós-Graduação (INFORMA). 

 

Prezada/Prezado Srª./Sr. Coordenadora/Coordenador de Curso/Programa de Pós-

Graduação, 

Venho, respeitosamente, informar a V.Sa. que, de acordo com o Art. nº54, 

parágrafo 3º da Deliberação CEPE nº152, de 04 de outubro de 2012, temos estabelecido 

o seguinte texto: “Art. 54 - A concessão do diploma estará condicionada à entrega dos 

exemplares impressos da dissertação/tese e uma cópia em meio digital à secretaria do 

programa de pós-graduação, encaminhados pelo orientador, devidamente corrigidos 

segundo sugestões da Banca Examinadora e redigidos segundo o “Manual de Instruções 

para Organização e Apresentação de Dissertações e Teses na UFRRJ”, até 60 dias após 

a data da defesa. (...) 

§3º - Nenhum documento será expedido pelo programa de pós-graduação ou 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação até que a versão definitiva da 

dissertação/tese seja recebida e todos os demais itens exigidos para titulação tenham 

sido atendidos.”  

Desta forma, vimos informar que qualquer documento emitido por 

Coordenações de Curso/Programa de Pós-Graduação da UFRRJ que ateste a 

conclusão do referido Curso, em qualquer dos seus níveis (lato sensu, stricto sensu 

– mestrado ou doutorado) é nulo de pleno direito e incorrerá em descumprimento 

do Art. 54, parágrafo 3º da Deliberação nº152, 04/10/2012, razão bastante para que 

seja instaurado processo administrativo, em nível de sindicância, para apurar a 

materialidade e a autoria dos fatos. 



 

 

Em reunião da Câmara de Pós-Graduação, ocorrida em 24 de agosto, p.p., o 

Colegiado deliberou que por ser a Defesa de Dissertação/Tese um ato público, a Ata que 

registra os fatos ocorridos nesta defesa de Dissertação/Tese, também é um documento 

público, podendo ser entregue uma via devidamente assinada ou cópia deste documento 

ao Discente por ocasião da Defesa de seu trabalho de Dissertação/Tese.  

Certo de poder contar com sua valiosa colaboração e imediata aplicação do que 

foi estabelecido pelo CEPE desta IES, através da Deliberação CEPE nº152, 04/10/2012, 

agradeço antecipadamente e me coloco à sua disposição para quaisquer informações 

adicionais que sejam necessárias. 

Atenciosamente, 

 


