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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 

O egresso deverá enviar a esta secretaria, através do e-mail ppgcom@fafich.ufmg.br, um arquivo único em PDF com 

a documentação listada abaixo. Além do PDF, anexar no e-mail um arquivo em formato “.doc” ou “.docx (WORD), 

constando as seguintes as seguintes informações que serão utilizadas para a efetivarmos titulação no sistema 

SUCUPIRA/CAPES:  

 Arquivo em WORD 

o Título do trabalho 

o Resumo e palavras-chave 

o Abstract e keywords 

 

Arquivo único em PDF 

 Histórico escolar 

 Cópia da carteira de identidade ou carteira profissional (frente e verso). Sugere-se evitar cópia de CNH; 

 Cópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento (caso o ex-aluno apresente certidão de 

união estável, deve-se incluir a certidão de nascimento para comprovação de filiação). 

 Cópia do atestado de entrega do trabalho final (tese ou dissertação) emitido pela Biblioteca; (veja abaixo 

novo procedimento) 

 "Nada consta" da Biblioteca Universitária.  

 No caso de alunos estrangeiros, anexar cópias do passaporte e do registro nacional de estrangeiro. 

 Formulário preenchido de expedição de diploma em caráter de urgência, acessar  

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Registro-de-Diplomas/Prioridade-de-Registro 

 

NOVO PROCEDIMENTO PARA DEPÓSITO DE DISSERTAÇÃO E TESE NO REPOSITÓRIO 

INSTITUCIONAL DA UFMG 

 

1. Acesse https://repositorio.ufmg.br 

Caminho: “Entrar em”  “Meu Espaço”, faça o Login 

 “um novo depósito” siga as instruções do site, ao final a biblioteca vai gerar o atestado de 

entrega do trabalho final de tese ou dissertação, que não é imediato pois existem trâmites internos 

durante o processo. 

 

 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO DE TRABALHO ACADÊMICO - Preencher no 

SEI/UFMG em:  

https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=md_ufmg_formulario_externo_listar

&id_orgao_acesso_externo=0 
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NOVO PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR 

 

Para alunos ou egressos com registro ainda ativo: 
 

Acesse o Minha UFMG  ir a aba  "Sistemas"; "Informações Acadêmicas: acesso para alunos da pós-

graduação"; em seguida, será direcionado para outra aba com acesso ao seu perfil  aparecerá o nome "Cecom", 

mas apenas na página web e não em aplicativos andoid ou iOS. 
 

 
 

 

Para egressos com usuário do minhaufmg expirado: 

 

1. Histórico escolar com QRcode - retirar no link https://sistemas.ufmg.br/iaWeb 

 

2. Acesse o portal minhaufmg - https://sistemas.ufmg.br/idp/login.jsp 

 

3. Utilize o seu login e senha 

 

4. Abra nova guia e cole o endereço: https://sistemas.ufmg.br/iaWeb/principal.do 
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