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Documentos exigidos pelo MEL
 
• Relatórios Semestrais de TODOS os semestres nos quais o discente esteve matriculado, com
assinatura do orientador, acompanhados das respectivas cópias de comprovações relativas aos
certificados de participações em eventos, publicações científicas e toda produção científica
que contabilize créditos para o discente (ver regimento);
•  Formulário  de  checklist de  comprovação  de  créditos  (disponível  no  site  do  MEL),
devidamente preenchido e assinado pelo aluno e orientador;

• Declaração de Participação nos Seminários de Integração de Pesquisa;
• Histórico Escolar emitido pela DIRCA;

• Ata de Qualificação ORIGINAL;
• Ata de Defesa ORIGINAL;

• Certificado de aprovação no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira 
•  Se  o  discente  for  bolsista:  obrigatoriamente  deverá  apresentar  relatório  do  Estágio  de
Docência acompanhado e assinado pelo orientador e pelo docente regente da disciplina.

Documentos exigidos pela BIBLIOTECA

• 2 Termos de Autorização para disponibilidade de Dissertações e Teses na biblioteca e no
site  do  mestrado  assinado  pelo  orientador  e  mestrando  (junto  com  as  capas  duras).  *
disponível em: http://www.sibi.unir.br/index.php/servicos

• 2 CD-ROMs com a Dissertação em arquivo PDF (1 MEL e 1 biblioteca);

• 2 Exemplares da dissertação em capa dura (cor azul, letras douradas, lombada com ano e 
título do trabalho escritos da esquerda para a direita): (1 MEL e 1 biblioteca). A versão 
definitiva (capa dura e PDF) deve possuir: 

a) Ficha catalográfica (http://www.sibi.unir.br/index.php/servicos), e;

b) Folha de aprovação assinada pela banca (no dia da defesa). 

Documentos exigidos pela DIRCA

• Nada Consta da Biblioteca;

• Xerox do RG e CPF;

• 1 cópia de cada ata (qualificação e defesa).

Após a entrega, na Coordenação do MEL, de toda a documentação acima, é necessário
aguardar um prazo de até 45 dias para que a DIRCA entregue o diploma.

A Coordenação


