
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EPQB EQ UFRJ 
(Tel: (021) 3938-7565 | E-mail: epqb@eq.ufrj.br | Site: http://epqb.eq.ufrj.br)

►DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS: 

- Entre em contato com a biblioteca da EQ, Biblioteca Paulo Geyer, sala E210 (e-mail: fabio.ferreira@eq.ufrj.br, tel: (021: 3938-7649) a fim de saber quais os documentos 
exigidos bem como sua forma de envio.

Enviar para a Secretaria de Pós-Graduação da EQ UFRJ (e-mail: epqb@eq.ufrj.br. ASSUNTO: EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - nome completo do aluno):
- Cópia do arquivo da tese/dissertação completa (tese + resumo + abstract, em um arquivo único no formato PDF). A primeira página do texto deve conter nome, título da tese, 
ano base e nível de titulação. A folha de rosto deve conter obrigatoriamente a assinatura digital do orientador – não é necessário colher todas as assinaturas da banca
- Cópia do arquivo do Resumo (um arquivo no formato WORD) com as palavras chaves em português;
- Cópia do arquivo do Abstract (um arquivo no formato WORD) com as palavras chaves em inglês;
- Cópia do arquivo preenchido do FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA CADASTRO DE DISCENTES DA CAPES (salvo no formato WORD). 
Disponível em: http://epqb.eq.ufrj.br/secao-do-aluno/diplomas-sap/.
- Cópia do arquivo do formulário da Biblioteca SIBI UFRJ (para Autorização de Disponibilização na Biblioteca Digital) preenchido e assinado (escaneado salvo em formato .pdf)
Disponível em: http://epqb.eq.ufrj.br/secao-do-aluno/diplomas-sap/
- Cópia do arquivo do formulário Nada consta da Biblioteca da Escola de Química ou Biblioteca CT (escaneado salvo em formato .pdf);
- Mestrado: 01 cópia do arquivo de diploma de graduação (escaneado na horizontal salvo em formato .pdf);
- Doutorado: 01 cópia do arquivo de diploma de graduação e mestrado (escaneado na horizontal salvo em formato .pdf);
- Cópia da frente de CPF (escaneado na horizontal salvo em formato .pdf);
- Cópia frente e verso da Cédula de Identidade (escaneado salvo em formato .pdf); (Não é aceita cópia da Carteira de Habilitação pois nela não é informado o local de 
naturalidade);
- Cópia de Certidão de Nascimento (escaneado na horizontal salvo em formato .pdf);
- Para ALUNAS que mudaram de nome, incluir uma cópia de certidão de casamento (escaneado salvo em formato .pdf);
- Para alunos estrangeiros, incluir uma cópia frente e verso de Passaporte (escaneado salvo em formato .pdf);
Entregar na Secretaria de Pós-Graduação da EQ UFRJ (sala E208) os documentos abaixo em mídia física:
- 01 exemplar da tese encadernada com capa dura preta. A encadernação deve conter ficha catalográfica e folha de rosto com as assinaturas originais dos membros da banca. 

ATENÇÃO: 
►Artigo 56º (Regulamento atual)
§ 8º – Ao candidato caberá providenciar as alterações no texto e entregar os exemplares da versão final corrigidos à Secretaria do Curso, no prazo máximo de 60 dias.

►Para os alunos que receberam bolsa da CAPES:
É obrigatório citar o financiamento concedido pela CAPES na seção de “agradecimentos” de sua dissertação ou tese, segundo a 
PORTARIA Nº 206 (04/09/2018)
...
Art. 3º Deverão ser usadas as seguintes expressões, no idioma do trabalho:
Para dissertações/teses em português:
"O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001
Para dissertações/teses em inglês:
"This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001"
Art. 4º A falha em obedecer esta norma implicará em mudanças eventuais nos apoios da CAPES para as instituições e pesquisadores envolvidos, a partir de 2020.
►Acompanhamento de andamento de processos digitais de expedição, 
revalidação, 2ª via ou substituição de diploma no SEI:
1. Acesse: https://portal.sei.ufrj.br/ e clique em "pesquisa pública"
(link:https://sei.ufrj.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?aca
o_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_org
ao_acesso_externo=0)
2. Digite o número do processo ou o nome do interessado
3. Digite o código verificador e pesquise
4. Na listagem que for gerada abaixo, clique no processo desejado.
5. Assim que o processo estiver finalizado, um e-mail será enviado para o aluno 
solicitando retirada do diploma na secretaria do programa.

►Retirada de diplomas por terceiros:
É OBRIGATÓRIO ENTREGA DE PROCURAÇÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO DO DONO 
DO DIPLOMA PERMITINDO A RETIRADA DO MESMO POR TERCEIRO. A PROCURAÇÃO 
FICARÁ COM O PROCESSO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA NA SECRETARIA DO CURSO.
O TERCEIRO DEVERÁ APRESENTAR TAMBÉM IDENTIFICAÇÃO PESSOAL PARA 
RETIRADA DO DIPLOMA. 
AO RECEBER O DIPLOMA, SEU DONO DEVERÁ VERIFICAR AS INFORMAÇÕES, ASSINÁ-
LO, ESCANEÁ-LO E ENVIAR UMA CÓPIA DO ARQUIVO SALVO EM PDF PARA A 
SECRETARIA DO CURSO.
CASO HAJA ALGUMA INCORREÇÃO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A 
SECRETARIA DO CURSO.

►Em casos de perda ou extravio de diploma:
1. Publicar em jornal de grande circulação o acontecido;
2. Enviar à secretaria do curso os seguintes documentos digitais (escaneados em 
formato pdf)
. Página do exemplar identificando o comunicado bem como o nome da publicação e 
número de página;
. Pedido de próprio punho solicitando 2ª via de diploma;
. Cópia do diploma extraviado, se possível;
. Cópia frente de CPF;

. Cópia frente e verso da Cédula de Identidade (Não é aceita cópia da Carteira de 
Habilitação pois nela não é informado o local de naturalidade); 

► Em caso de correção de dados no diploma (Substituição de Diploma):
Enviar à secretaria do curso os seguintes documentos digitais (escaneados em 
formato pdf):
. Formulário de pedido preenchido (disponível em: .....);
. Cópia diploma original (frente e verso);
. Pedido de próprio punho solicitando 2ª via de diploma;
. Cópia frente de CPF;
. Cópia frente e verso da Cédula de Identidade Identidade (Não é aceita cópia da 
Carteira de Habilitação pois nela não é informado o local de naturalidade); 

►PROCESSO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS ESTRANGEIROS:
1- O interessado deve abrir o processo no CT (Entre no site 
http://www.pr2.ufrj.br/revalidacaoDiploma em SERVIÇOS> RECONHECIMENTO DE 
DIPLOMAS ESTRANGEIROS para informações completas);
1- Depois de recebido na secretaria da PG, o processo é encaminhando à comissão de 
revalidação de diplomas da PG;
3- O processo é encaminhado à CEPG;
4- O interessado deverá entregar o original de seu diploma (com visto do consulado) 
à Divisão de Ensino/PR-2 e efetuar o pagamento da taxa de registro do diploma;
5- O processo é encaminhando pela PR2 à secretaria do curso para retirado do 
diploma pelo interessado;
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