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Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 

 

 

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 033, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020 

 

APROVA AS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA 

ABERTURA DO PROCESSO DE DIPLOMAÇÃO DOS 

DISCENTES DOS PROGRAMAS DE MESTRADO 

PROFISSIONAL DA UEZO 

 

 O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO, no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 114ª Reunião Ordinária realizada em 

22 de outubro de 2020, conforme processo SEI-260002/001131/2020, 

 

CONSIDERANDO: 

- o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-graduação da UEZO; 

- o Regimento do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais – 

PPGCTM; 

- o Regimento do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental – 

PPGCTA, atualizado pela Deliberação nº 026 de 19 de agosto de 2020. 

DELIBERA: 

Art. 1º – Aprovar as normas e procedimentos para abertura do processo de diplomação 

dos discentes dos Programas de Mestrado Profissional da UEZO, nos termos do anexo 

único desta Deliberação. 

 

Art. 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as 

disposições em contrário 

 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2020. 

Maria Cristina de Assis 

Presidente 

ID 2565482-9 
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NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DO PROCESSO DE  

DIPLOMAÇÃO DOS DISCENTES DOS PROGRAMAS DE MESTRADO  

PROFISSIONAL DA FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL 

DA ZONA OESTE – UEZO 

 

DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO E ABERTURA DO  

PROCESSO DE DIPLOMAÇÃO DISCENTE. 

 

Art. 1º– Para solicitação de abertura do Processo de diplomação caberá ao discente a 

entrega dos seguintes documentos à Secretaria do Programa ao qual estiver vinculado: 

a) Requerimento para abertura de processo de diplomação datado e assinado pelo 

discente; 

b) Cópia da cédula de identidade;  

c) Cópia da certidão de casamento (em caso de alteração do nome do aluno 

concluinte); 

d) Cópia (frente e verso) diploma/certificado do curso superior; 

e) Cópia do histórico escolar do curso superior; 

f) Ata da sessão pública de defesa da dissertação de Mestrado do Programa ao qual 

o aluno estiver matriculado; 

g) Histórico escolar do Mestrado da UEZO assinado pelo coordenador do 

Programa; 

h) Cópia do termo de doação: produção acadêmico/emitido pela biblioteca UEZO; 

i) Cópia digital (CD, DVD ou Pen Drive) com a produção acadêmico/científica da 

dissertação em formato padrão exigida pelo Programa de Mestrado da UEZO. 

Art. 2º – Caberá a Secretaria de cada Programa de Pós-Graduação a solicitação de 

abertura de processo de diplomação individual por aluno no Sistema Eletrônico de 

Informações do Estado do Rio de Janeiro (SEI-RJ) para inserção dos documentos 

elencados no art.1º., subitens de “a” à “h”, para devido encaminhamento ao setor de 

diplomação da Secretaria Acadêmica – SECAD da UEZO.  

 

Parágrafo único: a cada Secretaria de Programa também caberá à inserção no SEI-RJ 

do modelo de diploma, a chamada “boneca”, em cada processo de diplomação 

individual.  

Art. 3º – A Secretaria de cada Programa terá quinze (15) dias úteis para solicitar 

abertura do Processo no SEI-RJ e encaminhar a Biblioteca UEZO o pedido de “Nada 

consta” após recebimento do requerimento discente.  
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Art. 4º – A Biblioteca UEZO terá um prazo de cinco (5) dias úteis a contar da data de 

recebimento do processo via SEI-RJ para responder sobre o mesmo à Secretaria do 

Programa ao qual o discente estiver vinculado.  

Art. 5º – A Secretaria do Programa terá o prazo de quinze (15) dias úteis a contar da 

data de recebimento do Processo da Biblioteca UEZO após “Nada consta” para 

encaminhar o mesmo a Secretaria Acadêmica para andamento.  

Art. 6º – A Secretaria Acadêmica terá um prazo de quinze (15) dias úteis para dar 

retorno do processo via SEI-RJ no caso de qualquer inconsistência encontrada no 

mesmo.  

Art. 7º – O prazo de emissão do diploma será de 90 dias úteis a contar da data de 

entrega do requerimento pelo discente a Secretaria do Programa não havendo qualquer 

inconsistência no decorrer do processo.  

Art. 8º – O discente poderá solicitar segunda via do diploma nas seguintes situações: 

a) Em caso de roubo ou furto devidamente comprovado com boletim ocorrência ou 

documento que o valha;  

b) Em caso de qualquer erro de emissão por parte da instituição quando houver 

discrepância comprovada em relação aos documentos entregues conforme disposto 

no art.1º. 

Art. 9º – Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta 

Deliberação deverão ser encaminhados a Pró-retoria de Pesquisa e Pós-graduação para 

providências.  

 

 

 

 


