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Atenção, listamos abaixo um passo a passo para agilizar a tramitação das etapas após defesa nesse momento atípico 

vivido em nosso país. Essas etapas não substituem integralmente a rotina estabelecida nas normas e resoluções 

vigentes, contudo, permitirá a continuidade das defesas, sem prejuizo quanto ao respeito às recomendações de saude 

pública. Novas medidas poderão ser tomadas a depender de resoluções superiores ou alteração no avanço da doença. 

Os concluintes dos cursos à distância deverão procurar a DEAD para orientações e entrega dos documentos 

finais. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 
MUCURI DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

ORIENTAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES RESULTANTES DAS 

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA CONTRA O AVANÇO DA PANDEMIA COVID-19: 

ENTREGA DE DOCUMENTOS APÓS A DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO – LATO SENSU 
 
 

 

Passo 1 – Para a emissão do certificado de conclusão do curso de Pós-graduação Lato Sensu (cursos presenciais) 
ou de Residência Profissional na Área da Saúde, o discente deverá escanear e encaminhar os seguintes 
documentos ao orientador por e-mail: 

 

 
I- Ata da sessão de avaliação do TCC, devidamente assinada por todos os componentes da banca avaliadora e 

atestado de vídeo conferência (caso algum membro da banca tenha participado por vídeo conferência); 

II- Folha de aprovação do TCC, devidamente assinada por todos os componentes da banca avaliadora; 

III- Declaração do coordenador atestando o cumprimento, pelo discente concluinte, de todas as exigências deste 

regulamento e do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, acesse: Declaração do coordenador lato-sensu 

IV- Arquivo da versão final do TCC em pdf; 

V- Declaração de quitação eleitoral. 

VI- Formulário de autorização para disponibilização no Repositório Institucional – Biblioteca, acesse: Formulário de 

autorização 

 

Passo 2 – O discente deverá verificar pendências com a biblioteca; 
 
 

Passo 3 - O orientador deverá abrir um processo no SEI para o discente e encaminhar para a unidade DED no 

prazo de 90 dias após a defesa. No processo deverão ser anexados todos os documentos enviados pelo discente 

descritos no passo 1. 

 
Passo 4 - Para confecção da capa do TCC: 

 

 
Capa para os Trabalhos de Conclusão (Dissertação, Tese e Relatório Técnico) em formato vetorial (EPS) e em 

formato bitmap (JPG). Recomenda-se enviar para a gráfica o formato EPS. Se, por ventura, a gráfica escolhida 

não utilizar o formato vetorial (EPS), disponibilizar a mesma o formato bitmap (JPG). Papel off set ou AP, gramatura 

180 a 210 gramas por metro quadrado. Caso tenha dúvidas, gentileza ver o Modelo. 

http://portal.ufvjm.edu.br/prppg/servicos/formularios-diversos/declaracao-coordenador-lato-sensu-1.doc/view
http://www.ufvjm.edu.br/biblioteca/formulariossisbi.html
http://www.ufvjm.edu.br/biblioteca/formulariossisbi.html
http://www.ufvjm.edu.br/prppg/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3285&Itemid=643
http://www.ufvjm.edu.br/prppg/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3286&Itemid=643
http://www.ufvjm.edu.br/prppg/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3287&Itemid=643
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Para demais informações, consultar o Manual de Normalização Manual de normalizacão 
 
 
 

Passo 5 – Os documentos físicos originais exigidos após a defesa do trabalho de conclusão de curso (TCC) 

deverão ser entregues na PRPPG quando o concluinte buscar o certificado: 
 

 
I- 02(duas) vias originais da ata da sessão de avaliação do TCC, devidamente assinada por todos 

os componentes da banca avaliadora; 

II- 02(duas) vias originais da folha de aprovação do TCC, devidamente assinada por todos os 

componentes da banca avaliadora; 

III- declaração do coordenador atestando o cumprimento, pelo discente concluinte, de todas as exigências deste 

regulamento e do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, acesse: Declaração do coordenador lato-sensu 

IV- 01(uma) via do TCC impressa que comporá o acervo da Biblioteca do Campus; 
 

V- 01(um) CD contendo arquivo da versão final do TCC, salvo em extensão .word e .pdf; 

VII- Declaração de quitação eleitoral. 

VIII- Formulário de autorização para disponibilização no Repositório Institucional – Biblioteca, acesse: Formulário de 

autorização 

 
 

O recebimento do certificado ficará condicionado a entrega desses documentos originais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

Secretaria de Pós-graduação 
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