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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA DE 

CONCLUSÃO DE CURSO DE MESTRADO 
 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO (A) ESTUDANTE 

Nome oficial: Matrícula: 

Nome social:  

Curso concluído: 

Endereço: 

E-mail: Fone: (    ) 

RG (brasileiros): RNM (estrangeiros): 

Naturalidade: Nacionalidade: 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

O(A) estudante identificado(a) acima enviou a seguinte documentação para solicitação de diploma de conclusão de 

curso de mestrado (LEGÍVEIS): 

 

(   ) Requisição para confecção de diploma, expedida pela Coordenação do curso (não é este formulário); 

(   ) Ata de defesa assinada; 

(   ) Cópia do diploma de graduação (frente e verso); 

(   ) Histórico escolar final do curso do mestrado; 

(   ) Declaração de depósito legal do trabalho final emitida pela Biblioteca.; 

(   ) Cópia da carteira de identidade (RG para brasileiros; RNM para estrangeiros) 

      Obs.: a CNH não é aceita, pois não possui o dado de naturalidade nela. 

(   ) Cópia do CPF ou seu comprovante de inscrição; 

(   ) Certidão de Quitação Eleitoral ( apenas para estudantes brasileiros); 

(   ) Documento de quitação com o serviço militar (homens brasileiros com menos de 45 anos); 

(   ) Declaração de quitação da Biblioteca Universitária-(nada consta); 

(   ) Processos em caráter URGENTE: comprovação de convocação em concurso público/outros. 

 

 

O prazo para entrega dos diplomas é de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento do e-mail. 

O (a) estudante declara ter confirmado todos os seus dados pessoais e acadêmicos que constarão no diploma. 

 

Redenção, ____/____/_____ 

 

 

Assinatura do (a) estudante: _______________________________________________ 
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ORIENTAÇÕES 

• Enviar e-mail para registroacademico@unilab.edu.br com formulário de solicitação de diploma de 

mestrado preenchido e a documentação exigida acima; 

 

• Os discentes que contraíram matrimonio ou divorciaram-se no período do curso, e que resolveram 

modificar suas denominações, precisam obrigatoriamente anexar a certidão de casamento, com a 

nova denominação, sem a qual os diplomas serão impressos com os dados da identidade; 

 

• O aluno deve se atentar para a correção de seus dados pessoais e acadêmicos no SIGAA, pois 

constarão no seu diploma; 

 

• O prazo para emissão do diploma é de 90 (noventa) dias corridos, caso a documentação esteja sem 

nenhum problema; 

 

• Processos de caráter urgente levarão, no mínimo, um mês até a emissão do diploma; 

 

•  A comprovação da urgência citada acima se dará por meio de qualquer documento que confirme 

tal necessidade, de modo que não possa se dar ordinariamente; 

 

• Ao final dos procedimentos, será publicada uma lista na área do aluno do site da Unilab com os 

nomes dos discentes cujos diplomas já estão disponíveis para retirada.  

 

• O diploma poderá ser retirado:  

Pessoalmente: o titular deve dirigir-se à CRCA, no Campus da liberdade, no horário de 8h as 17h, de 

2ª a 6ª- feira com documento oficial com foto. 

Por terceiros: terceiros poderão retirar o diploma via procuração, que deve conter nome completo 

do (a) titular, curso, n.º da Carteira/Cédula de Identidade e nome completo do (a) procurador (a) e 

n.º da Carteira/Cédula de Identidade. 


