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ORIENTAÇÕES PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO DE DISSERTAÇÃO/TESE 
 
 
1. Entrega da documentação da defesa no setor da pós-graduação pelo(a) orientador(a) ou 

orientando(a). 
 
2. Após a defesa, se não houver indicação de Revisão de Monta, o prazo para entrega da 

versão final da dissertação/tese é 30 dias. Entretanto, se houver indicação de Revisão de 
Monta para fazer no trabalho (ver artigo 99 do REGPG), o prazo para entrega da versão 
final da dissertação/tese é 60 dias. 
OBS.: A versão final da dissertação/tese deve estar segundo as normas da ABNT 
NBR6023/2002 e NBR14724/2011. Para gerar a ficha catalográfica, solicite no email 
(biedu@ufba.br) da Biblioteca da FACED (telefone 3283-7255). 

 
3. Efetuar o depósito da versão final da dissertação/tese em PDF com ficha catalográfica no 

SIGAA: Ensino –>Produções acadêmicas –> Submeter Teses/Dissertações. 
 
4. Após o depósito da dissertação/tese, o(a) orientando(a) deverá entrar em contato com o(a) 

orientador(a) para que acesse e aprove a versão encaminhada no SIGAA: Ensino –> 
Orientações Pós-Graduação –> Meus Orientandos –>Revisar Tese/Dissertação. 

 
5. Envio do comprovante do depósito da versão final da dissertação/tese no Repositório 

Institucional (RI) da UFBA para o e-mail (ppgefhc@ufba.br) do Programa.  
INSTRUÇÕES: Para fazer o cadastro no Repositório, envie um e-mail para 
repositorio@ufba.br, informando qual é o tipo do trabalho que pretende depositar 
(dissertação ou tese) e de qual Programa de Pós-Graduação você faz parte (PPGEFHC). 
Com essas informações, o acesso para realizar o depósito do trabalho será liberado. Após o 
depósito da dissertação/tese no Repositório, encaminhe para o e-mail (ppgefhc@ufba.br) do 
Programa a captura da tela, mostrando que foi realizado o depósito. 

 
6. Após a aprovação pelo(a) orientador(a), o(a) orientando(a) deverá inserir no SIGAA cópia 

do RG e do diploma de graduação.  
OBS.: Não é aceito CNH. 

 
7. De acordo com a Portaria N.º 332/2002 (memória da instituição e disseminação da sua 

produção acadêmica), o(a) orientando(a) deverá entregar no setor da pós-graduação 
1(uma) cópia impressa e 1(uma) em CD-ROM para a Seção Memória da Biblioteca Central 
Reitor Macedo Costa da UFBA.  

 
8. Abertura do processo pelo setor da pós-graduação para homologação da dissertação/tese 

na reunião do Colegiado do PPGEFHC e elaboração da ata após a reunião. 
 
9. Emissão da solicitação do pedido de diploma pelo setor da pós-graduação e assinatura da 

coordenação do PPGEFHC. 
 
10. Envio do processo ao Núcleo de Admissão e Registros de Pós-Graduação (NAREP) via 

SIPAC. 
 
11. O(A) orientando(a) será notificado por e-mail a cada movimentação do processo e também 

poderá acompanhar a tramitação do processo pelo site 
(https://sipac.ufba.br/public/jsp/portal.jsf). Ao aparecer “arquivado”, o(a) orientando(a) 
deverá entrar em contato (telefones 3283-7146/7148) com o Núcleo de Expedição de 
Diplomas e Certificados (NEDIC) para verificar se o diploma já está pronto.  


