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      A solicitação deve feita ser via Coordenação do Mestrado Acadêmico em 
Letras, contendo os documentos abaixo:
1-  Requerimento de solicitação do diploma e do histórico devidamente 
preenchido; 
2-  Comprovante de quitação, solicitado junto à biblioteca da UESPI; 
3-  CPF (cópia); 
4-  RG (cópia) (Não aceitamos carteira de habilitação); 
5-  Cópia do Currículo Lattes atualizado; 
6-  Certidão de casamento ou divórcio (cópia) — apenas para situações de 
mudança de nome; 
7-  Comprovação de produção científica, conforme Regimento do Mestrado;
8-  Entrega da versão final capa dura (2 cópias) e CDS (2) da dissertação, bem 
como dos Termos de Depósito e de Autorização para publicação digital da 
Dissertação.
  Importante ressaltar o cumprimento do Regimento do Mestrado, artigo 45, itens XI e 
XII. ‘Ter publicado ou aceito para publicação, no mínimo, um artigo científico em 
periódico da área ou capítulo de livro, de natureza regional, nacional ou 
internacional, de acordo com o Qualis periódico e livro avaliado pela Capes’; e ‘Ter 
apresentado  trabalho  em evento científico de caráter regional, nacional ou 
internacional’. 
A comprovação de tais itens deve estar anexada à solicitação, juntamente aos demais 
documentos. 

Lembramos que a confecção do histórico e do diploma só será realizada se as cópias
encadernadas com a capa padrão e os Cds da versão final da dissertação já tiverem sido
depositadas na coordenação do Mestrado Acadêmico, bem como os termos de Termos
de Depósito e de Autorização para publicação digital da Dissertação. 
Observação: Há duas gráficas para impressão, localizadas nas imediações da UESPI, 
campus Torquato Neto, que rotineiramente têm feito o trabalho de impressão em capa 
dura, no padrão do Mestrado, e gravação de CDS das dissertações. Caso tenham 
interesse, segues  os  contatos:

        1- Gráfica Arco-Íris Rua Manoel Domingues, 2969, Bairro Mafuá Fone: 86 3221 0017 
        2- Gráfica Art Final, Rua João Cabral, 2024, Bairro Pirajá (em frente a UESPI) 
             Fones: 86 9 8831 2077 e 3213 2224.
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