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ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA DE DISSERTAÇÃO FINAL AO PPGGRD 

 
 
A emissão do Diploma de Mestre do PPGGRD, somente será́ solicitada junto à administração 
superior da UFPA, após a entrega da versão definitiva da Dissertação (arquivo PDF), via SAGITTA 
e mediante ao cumprimento das seguintes etapas: 
 
1) Após correções sugeridas pela banca examinadora feitas no dia da defesa e a adequação da 

dissertação à Norma de editoração do PPGGRD. O discente deverá solicitar a assinatura do(da) 
orientador(a), na Declaração de Cumprimento de correções(modelo disponível no sagitta), 
mencionando sobre o atendimento às modificações apontadas pela Banca Examinadora sobre o 
texto da Dissertação.  

2) Emitir a FICHA CATALOGRÁFICA através do sistema FICAT - http://bcficat.ufpa.br/, em caso 

de dúvidas procurar a biblioteca do IG (Srª. Lucia Imbiriba ou Sr. Hélio). Esta Ficha Catalográfica 
fará parte da dissertação final; 

3) A FOLHA DE APROVAÇÃO (ver a Norma de editoração do PPGGRD) deverá conter todas as 

assinaturas dos membros da banca, inclusive do(a) orientador(a), a coleta destas assinaturas é de 
responsabilidade do(a) discente. 

4) Após realizar as adequações de sua dissertação conforme as Normas de Editoração do 
PPGGRD. Entrar em Contato com a biblioteca do IG (Instituto de Geociências) através do e-mail: 
imbiriba2005@gmail.com (Sra. Lúcia Imbiriba) ou hmartins@ufpa.br (Sr. Hélio), para encaminhar 
para verificar se sua dissertação encontra-se dentro dos padrões da Norma do PPGGRD 
(disponível no site PPGGRD); 
 
5) Após a verificação e confirmação das adequações do trabalho as Normas do PPGGRD pela 
Biblioteca-IG, será emitido “NADA CONSTA”, o qual o aluno deverá entregar junto com trabalho 
impresso na secretaria do PPGGRD; 
 
6) Preencher os formulários de “Declaração de Autoria” (disponível no sagitta e no site do 

PPGGRD) e “Termo De Autorização e Declaração de Distribuição Não Exclusiva para 
Publicação Digital no Portal Institucional de Acesso aberto da UFPA” (disponível no sagitta e 
no site do PPGGRD);  
 
7) De posse destes documentos e da dissertação corrigida. O discente deverá (via sagitta) 

enviar a versão final e os documentos: “Declaração de Autoria”, “Termo De Autorização e 
Declaração de Distribuição Não Exclusiva para Publicação Digital no Portal Institucional de Acesso 
aberto da UFPA”, Nada Consta. No link “Envio da Versão definitiva da Dissertação”. 
 

8) Ressalto que a dissertação final deve conter a folha de rosto assinada pelos membros da 

banca. 
 

9) Após esta etapa será iniciado os trâmites interno para solicitação da confecção do Diploma 

pelo CIAC; 
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