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PROCEDIMENTOS PARA A ENTREGA DA VERSÃO FINAL DA 

DISSERTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DO DIPLOMA: 
 

1º- Entrar em contato com o SISBIN por meio do site www.sisbin.ufop.br e solicitar a ficha 
catalográfica que deverá ser solicitada antes da impressão da dissertação. O Autor deverá 
preencher o formulário e enviar por e-mail para o SISBIN – Sistema de Bibliotecas e Informação 
da UFOP. 
E-mail: ficha@sisbin.ufop.br e sisbin@sisbin.ufop.br 
A ficha elaborada será encaminhada para o autor via e-mail. Caso seja de interesse do 
solicitante poderão fornecer a ficha impressa. 
 
2º- Imprimir a ficha catalográfica no verso da folha de rosto.  
 
3º- Colocar a ficha de assinaturas depois da ficha de rosto.  
 
4º- Entregar no Repositório Institucional (localizado na Biblioteca da Escola de Minas, 2º andar): 
o Termo de Autorização do autor para publicação da dissertação no sistema de Teses e 
Dissertações da UFOP (disponível na página do SISBIN - www.sisbin.ufop.br) e um CD RW 
contendo a versão final da dissertação (em formato pdf) com a ficha catalográfica, a folha de 
assinaturas e anexos. 
 
5º- Pegar, no Repositório Institucional, o Nada Consta no SISBIN e o recibo de entrega do Termo 
de Autorização para publicação da dissertação no sistema de Teses e Dissertações da UFOP.  
 
6º- Pagar a GRU referente às encadernações e capas.  
Para gerar a GRU acessar o site da UFOP (www.ufop.br) e seguir os seguintes passos: <A UFOP> 
<PRÓ-REITORIAS> <PROPLAD – DIRETORIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS> <ARRECADAÇÃO> <GRU>  
EDITORA CIED.  
Preencher os campos: Unidade Gestora e Recolhimento com os dados que aparecem na 
barrinha amarela, na parte superior da tela.  
Não é necessário preencher o "número de referência".  
No valor preencher: R$8,00 para a confecção de cada capa e cada encadernação.  
 
7º- Entregar duas cópias impressas da dissertação, contendo a ficha catalográfica, a folha de 
assinaturas e os anexos na biblioteca do ICEB.  
 
8º- Preencher o requerimento de confecção de diploma disponível em www.proamb.ufop.br –
item: Formulários e requerimentos.  
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9º- Entregar na secretaria:  
1- Uma cópia impressa da versão final da dissertação contendo a ficha catalográfica, a folha de 
assinaturas e anexos. 
 
2- Um CD contendo a versão final da dissertação em formato .pdf tal qual a versão impressa.  
 
3- Requerimento de confecção de diploma, também disponível em www.proamb.ufop.br. Item 
formulários e requerimentos;  
 
4- Cópia da carteira de identidade (frente e verso);  
 
5- Cópia do diploma de graduação (frente e verso);  
 
6- Nada consta do SISBIN;  
 
7- Cópia do comprovante de entrega do termo de autorização para publicação eletrônica na 
biblioteca digital de teses e dissertações da UFOP no Repositório Institucional;  
 
8- Formulário de autorização para entrega da versão final da dissertação devidamente assinado 
pelo orientador. Este formulário está disponível na página do ProAmb (www.proamb.ufop.br) 
no item: Informações Acadêmicas - Formulários e requerimentos. 
 
9- Recibo de dissertação expedido pela biblioteca do ICEB no ato da entrega das versões. 
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