
 

 
 
 

FLUXO DE TESE/DISSERTAÇÃO/TRABALHO DE CONCLUSÃO DOS PROGRAMAS DE STRICTO SENSU 
NP 40001 de 14/07/11 - CI Nº 20/2011 

 
 

ORIENTADOR 

 

1. Recebe ATA e Folhas de Assinaturas geradas pela FGV/SRA – Secretaria de Registros Acadêmicos. 

 

2. Após a Defesa da Dissertação/Tese/Trabalho de Conclusão pelo aluno, o Orientador deverá: 

a. Entregar na FGV/SRA a ATA devidamente assinada pela Banca e Aluno; 

b. Entregar ao aluno a Folha de Assinaturas (sem a assinatura do Orientador). Os demais membros da Banca 

deverão assinar a Folha de Assinaturas. 

 

 
 

ALUNO – PROCESSO  OBRIGATÓRIO PARA A CONCLUSÃO DO CURSO 

 

1. Após a aprovação, sem restrições, do Trabalho de Conclusão de Curso, o aluno deverá solicitar à Biblioteca FGV a 

Ficha Catalográfica, através do formulário Online disponível na homepage  (http://sistema.bibliotecas-

rj.fgv/ficha_catalografica) 

 

2. A Ficha Catalográfica será encaminhada em até 72h (3 dias úteis) para o e-mail de cadastro do aluno. 

 

3. O aluno deverá escanear a Ficha Catalográfica, Folha de Assinaturas  e anexá-las no arquivo final  do Trabalho de 

Conclusão de Curso, aprovado pelo Orientador e submetê-lo em formato digital (PDF) à Biblioteca FGV. 
 

4. Para submissão digital: 
a. Acessar a homepage http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace 

b. Realizar cadastro para o acesso e seguir as etapas do processo descritas no site para a submissão do arquivo 

c. O aluno receberá um e-mail de confirmação da submissão, que deverá ser impresso e entregue na SRA  

 

5. Processo para entrega do trabalho de conclusão impresso 
a. Acessar o Aluno Online (www.fgv.br/srarj) 

b. Selecionar: Menu: Acadêmico/ Pós-Graduação/Trabalho de Conclusão de Curso/Dados do Trabalho 

c. Preencher todos os dados solicitados 

d. Clicar na opção “Lançar/Alterar”, selecionar a aba “Upload/URJ” (não anexar arquivos). Clicar em 

“salvar”; 

e. Findo este processo, o aluno visualizara o  Recibo de Entrega de Trabalho 

f. O  Recibo deverá ser impresso em 2 (duas) vias e entregue na SRA juntamente com: 

• 1 (uma) cópia da versão impressa e encadernada na FGV/SRA (sala 314) 

• e-mail de confirmação da submissão (vide item “c” etapa 4) 

 

 

IMPORTANTE:  
 
O prazo para submissão e entrega da via impressa do trabalho de conclusão é de até 30 (trinta) após a aprovação final na 
ata de defesa. 
 
 
 
 
 

Secretaria de Registros Acadêmicos 
 

 

 


