
Ofício Circular nº 002/2010 
                                                                        Belo Horizonte, 30 de novembro de 2010. 
A(o) Sr.(a) Coordenador, 

Assunto: Biblioteca Digital de Teses, Dissertações e Monografias da UFMG 

Comunicamos a V. Sa., que conforme a Resolução Complementar Nº 01/2009, de 27 de 
outubro de 2009, Normas Gerais de Pós-Graduação da UFMG, Art. 90, a Biblioteca 
Universitária somente  emitirá os atestados dos alunos mediante entrega de 1(um) exemplar 
da  dissertação, tese ou monografia de especialização, em versão eletrônica.  

Ressaltamos que a Biblioteca Universitária continuará a receber 1 exemplar impresso das 
Teses e Dissertações por considerar importante para a Memória Institucional da UFMG, 
porém acompanhado da versão eletrônica. 
Esclarecemos que o arquivo eletrônico deve estar em formato pdf, constando a Ata da 
Defesa e/ou Folha de Aprovação, gravado em CD ROM ou DVD, o mesmo deve ser 
devidamente identificado e acompanhado do Formulário de Autorização de Disponibilização 
do texto pela Biblioteca Digital de Teses, Dissertações e Monografias de Especialização da 
UFMG.   
Art. 90. São condições para expedição do Certificado de Especialista e do Diploma de Mestre ou de Doutor 

I. comprovação de cumprimento, pelo aluno, de todas as exigências regulamentares. 

II.  b) comprovação de entrega à Biblioteca Universitária, de 1 (um) exemplar da dissertação ou da 
tese, ou trabalho equivalente, em versão eletrônica, acompanhado de Formulário de Autorização de 
Disponibilização do texto, no todo ou em parte, pela Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 
UFMG; 

c) comprovação de entrega à Biblioteca Universitária, de 1(um) exemplar do trabalho final de curso de 
Especialização, em versão eletrônica; acompanhado de Formulário de Autorização de Disponibilização 
do texto, no todo ou em parte, pela Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMG; 

d) comprovação de entrega à biblioteca da área correspondente, de 1 (um) exemplar do trabalho final 
de curso, da dissertação ou trabalho equivalente, ou da tese, em versão impressa. 

Visando o cumprimento das Normas Gerais de Pós-Graduação da UFMG, estamos à 
disposição para qualquer esclarecimento necessário. 
Cordialmente, 
Maria Elizabeth de Oliveira Costa 
Diretora da Biblioteca Universitária – BU/UFMG 


