PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR ANTES E NO DIA
DA DEFESA DA DISSERTAÇÃO / TESE

PERÍODO DA DEFESA E COMPOSIÇÃO DA BANCA

Período para realização:
Mestrado: Até fevereiro (final dos 24 meses)
Doutorado: Até fevereiro (final dos 48 meses)
Caso contrário atentar as datas da reunião do colegiado, solicitar
através de requerimento geral, prorrogação xx dias, após anuência do
orientador.

Composição:
➢ Mestrado: 3 professores doutores titulares e
2 suplentes (pelo menos 1 titular e
1 suplente externos ao colegiado do curso)
➢ Doutorado: 5 professores doutores titulares e
2 suplentes (pelo menos 2 titulares e
1 suplente externos ao colegiado do curso)

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR
ANTES DA DEFESA DA DISSERTAÇÃO / TESE
Procurar o seu orientador para definir a data e os
componentes da banca. Os componentes deverão ter pelo
menos 1 artigo publicado nos últimos 3 anos e estar com o
LATTES atualizado.

Imprimir a Ficha de Indicação da Banca de Defesa de
Dissertação/Tese e preencher para submissão à
coordenação com a anuência/devidamente assinado pelo
orientador.
Link da Ficha de indicação: clique

aqui

Entrar em contato com a secretaria para:

Solicitar os convites para a banca.
(prazo de entrega 5 dias úteis)
- Comunicar os membros que serão via vídeo conferência,
providenciar contatos e procedimentos para realização do
evento

Com pelo menos 25 dias de antecedência da defesa,
entregar o resumo da dissertação / tese e informar se
houve alteração de título, na secretaria.

O discente deverá realizar a entrega da dissertação/tese, a
banca examinadora, com o prazo mínimo, de
antecedência, de 20 dias.

PROCEDIMENTO PARA REALIZAR NO DIA
DA BANCA EXAMINADORA

- Trazer seu notebook com a apresentação no formato desejado, bem como
cabos, adaptadores, extensões...
- Enviar cópia de segurança da apresentação para o seu email.
- Imprimir esquemas de apresentação para a banca, caso haja falta ou queda de
energia
- Lembre ao presidente da banca ou orientador que pegue na secretaria o envelope
com os documentos da defesa.

