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ORIENTAÇÕES PARA A SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA 

 

❖ A emissão de diploma é feita depois do discente ter cumprido todas as exigências do 

programa. Devendo ser atestado pela Coordenação Acadêmica Local do ProfEPT IFMA. 

 

❖ O Regulamento do ProfEPT estabelece os seguintes Requisitos para Conclusão do 

mestrado: 

 

“Art. 22. Para a conclusão do ProfEPT, e obtenção do respectivo título de Mestre, o 

discente deve: 

 

I - Totalizar os 32 (trinta e dois) créditos, previstos no artigo 14o; 

II - Ser aprovado no Exame de Qualificação; 

III - Ter seu Trabalho de Conclusão de Curso aprovado; 

IV - Entregar a versão final do Trabalho de Conclusão de Curso; 

V - Atender as exigências específicas da Instituição Associada.” 

 

Portanto, considerando tais requisitos, para a obtenção de diploma o discente deverá 

atentar para: 

 

I – Ter o seu histórico acadêmico atualizado com o registro de frequência, as notas e o 

resultado de aprovação em todas as disciplinas obrigatórias presenciais, de orientação e 

eletivas previstas no itinerário formativo dos quatro semestre letivos do curso. 

II – Ter a ata datada e assinada de aprovação na Defesa de Dissertação e Validação do 

Produto Educacional. 

III – Ter entregado a versão final da Dissertação, com as correções e considerações de 

possíveis mudanças feitas pela banca com a anuência do orientador (a). 

IV – Cumprir com o que for solicitado pela DPPGI e PRPGI. 
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❖ O processo de solicitação de diploma é iniciado pelo discente por meio do envio de 

um e-mail ao protocolo do campus Monte Castelo: profeptifma@ifma.edu.br para 

abertura de Processo Eletrônico emissão de Diploma, direcionado à Coordenação do 

Programa ProfEPT, campus São Luís-Monte Castelo, cuja coordenadora é a Profa. Dra. 

Paula Francineti de Araujo Tavares. No e-mail deverão ser anexados os seguintes 

documentos: o nada consta da Biblioteca Tebyreçá de Oliveira e da Biblioteca 

Setorial do Programa, a cópia do diploma e do histórico da graduação, a cópia do 

RG e do CPF. 

 

❖ Depois o processo será encaminhado pela Coordenação do PROFEPT que juntará à 

documentação o histórico acadêmico e encaminhará à DPPGI que encaminhará à PRPGI 

para emissão do diploma.  

 

Aprovada pela Comissão Acadêmica Local do ProfEPT IFMA e revista pela 

Coordenação atual, para atender a nova configuração do SUAP. 

 

São Luís, 29 de abril de 2022. 

 

 

Paula Francineti de Araujo Tavares 

Coordenador Acadêmico Local PorfEPT IFMA 

Portaria no 3 637, de 31 de julho de 2020. 
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