PROCEDIMENTO PARA DEFESA DE PROJETO

Pré-Requisito:
- Ter cumprido no mínimo 75% dos créditos (18 créditos = 9 disciplinas de 2 créditos cada) oferecidos no
Curso de Mestrado Profissional em Administração.

Descrição das Ações:
ATENÇÃO: Seguir rigorosamente este procedimento, sob o risco de não defender o Projeto no prazo
agendado.
1. O Aluno deverá levar/enviar por e-mail à Secretaria do MPA o formulário de “Agendamento de Defesa de
Projeto” totalmente preenchido e assinado pelo mesmo e seu Orientador. O prazo para entrega/envio deste
formulário é de no mínimo 10 dias antes da data agendada.
2. Junto ao formulário, o aluno deverá entregar na Secretaria uma cópia do Projeto em formato digital (CD).
Neste mesmo dia o aluno receberá a carta convite de cada Examinador que deverá ser entregue junto com
o respectivo exemplar do Projeto.
3. De posse destas informações, a Secretaria do MPA reservará um local para a Defesa do Projeto e
informará ao aluno o local reservado via e-mail.
4. O aluno deverá entregar uma cópia do Projeto (junto à carta convite entregue pela Secretária conforme o
item 2°) para cada professor participante da Banca, até uma semana antes do dia da Defesa.
5. No dia da Defesa, o aluno deverá chegar com uma hora de antecedência ao local informado pela
Secretária do MPA.
6. A Secretaria do MPA disponibilizará data show e notebook (com os devidos cabos) e água. Além de uma
pasta contendo os seguintes documentos:
a) Parecer de Defesa de Projeto;
b) Declaração de participação de cada Docente da Banca Examinadora;
c) Canetas para uso da Banca Examinadora.

7. Após a Defesa, ainda no local, cada Examinador deverá assinar o Parecer de Defesa de Projeto. Cada
um deve também pegar sua respectiva Declaração de participação da Banca Examinadora.

8. Após aquela etapa, o aluno deverá se dirigir à Secretaria levando a pasta com o Parecer de Defesa de
Projeto preenchido e assinado.
Na Secretaria o aluno poderá se informar sobre as etapas necessárias para a Defesa da Dissertação ou por
meio do "Procedimento para Defesa da Dissertação".

