
Universidade Federal da Bahia                                                                                      
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas                                                              
Programa de Pós-Graduação em História                                                                 
Estrada de São Lázaro, 197, Federação                                                                          
Salvador - Bahia, Brasil, 41.210-730                                                                         
Tel.: 71 3283 7904/ 3283 7903 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA (MESTRADO E DOUTORADO)  

 

Pré-requisitos: só poderão solicitar diploma discentes que estiverem de posse da Ata de Defesa com 

todas as assinaturas necessárias. Em seus Históricos Escolares, todas as Disciplinas deverão estar com 

as notas lançadas e as Atividades Obrigatórias deverão constar como aprovadas.  

 

Passo a passo para solicitar o diploma: 

1. Após a data da defesa, a/o discente terá até 60 dias para entregar à Secretaria do PPGH a versão 

definitiva de seu Trabalho de Conclusão, conforme modelo de encadernação adotado pelo programa.  

2. Após a entrega da versão final, a/o discente poderá solicitar a confecção do diploma, por meio do 

Formulário para Solicitação de Diploma ou Certificado (via poshisto@ufba.br).  

3. Feita a solicitação, a secretaria cadastrará os dados da defesa no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA).  

4. Na sequência, a/o discente deverá entrar no SIGAA para anexar a versão definitiva de seu Trabalho 

de Conclusão.  

5. Realizada a submissão do Trabalho de Conclusão, o/a orientador/a deve aprovar o arquivo no SIGAA 

e, então, a secretaria procederá com sua validação. Na sequência, o/a discente deverá inserir no SIGAA 

cópias legíveis dos seguintes documentos: RG, CPF, Diploma de Graduação (só serão aceitos arquivos 

em formato PDF).  

6. Após a inserção dos documentos, a secretaria cadastrará o processo no Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e fará o encaminhamento para o Núcleo de Registros 

na Superintendência de Administração Acadêmica (SUPAC).  

7. A partir daí, os/as discentes poderão acompanhar a tramitação do processo pelo site 

https://sipac.ufba.br/public/jsp/portal.jsf, inserindo o seu nome completo no mecanismo de busca. 

Quando a descrição do processo estiver como ARQUIVADO/ARQUIVO, o diploma estará disponível 

para entrega na SUPAC. 

 

https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/files/1659982603326_1659982046775_modelo_para_impressao_de_trabalhos_0.pdf
https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/files/formulario_diploma_0_2_1_0_0.doc
https://sipac.ufba.br/public/jsp/portal.jsf

