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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 296/2016-CEPE, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2016.

CAPÍTULO XIV
DA TITULAÇÃO E DOS DIPLOMAS
Art. 85. O candidato à obtenção ao grau de Mestre ou de Doutor, que
tenha cumprido as exigências deste Regulamento e as propostas
feitas pela Banca Examinadora, após a entrega das versões
definitivas da dissertação ou da tese, fará jus ao título de Mestre
ou de Doutor.
Parágrafo único. O grau a ser atribuído é o de Mestre em História,
com área de concentração em História, Poder e Práticas Sociais, ou
de Doutor em História, com área de concentração em História, Poder
e Práticas Sociais.
Art. 86. O discente tem o prazo máximo de noventa dias após a
defesa para encaminhar ao PPGH os exemplares definitivos da
dissertação ou tese, a contar da aprovação da dissertação pela
banca examinadora.
§ 1º O discente, com a supervisão do orientador, deve fazer as
adequações na versão final, quando exigidas pela banca examinadora.
§ 2º O Programa deve encaminhar à biblioteca do campus onde está
implantado, um exemplar da dissertação ou tese.
Art. 87. Os títulos de mestre e de doutor são expedidos após o
cumprimento de todos os requisitos fixados por este regulamento e a
entrega da versão final da dissertação ou tese, homologada pelo
Colegiado do Programa, de acordo com a legislação em vigor.
Art. 88. O discente deve encaminhar ao Programa uma cópia digital
na íntegra da dissertação ou tese, em arquivo único nos formatos
rtf e pdf, sem proteção.
§ 1º O discente preenche a autorização, fornecida pelo PPGH, para a
publicação de sua dissertação ou tese na Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações (BDTD).
§ 2º O PPGH encaminha a mídia digital encaminha cópias impressa e
digital, uma cópia da autorização preenchida e os dados pessoais do
discente, orientador, coorientador (se houver) e membros da banca
examinadora, à biblioteca do campus, que passa a ser responsável
pelos trabalhos técnicos referentes à inclusão dos dados na BDTD.
§ 3º O PPGH inicia o processo de solicitação de diploma após a
homologação da entrega da versão final da dissertação ou tese pelo
colegiado e a entrega do recibo pela biblioteca do Campus afeto.

