PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR A BANCA DE DEFESA
DA DISSERTAÇÃO / TESE
Período para realização:
Mestrado: Até Fevereiro (final dos 24 meses)
Doutorado: Até Fevereiro (final dos 48 meses)

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)

COMO PROCEDER ANTES DA BANCA:
Procure o seu orientador para definir a data e a os
componentes da banca. Os componentes devem 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

Entre em contato com a secretaria para:

-Solicitar os convites para a banca. (prazo de
entrega 5 dias úteis)
-Solicitar diárias e passagens para os professores
de outro estado.

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

O DIA DA BANCA
- 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.

APÓS A BANCA

Caso a dissertação/tese tenha sido
aprovado:

Caso a dissertação/tese esteja em
exigência

Pegar as declarações do aluno com os
membros da banca para colocar na
versão final da dissertação e a folha
institucional

Realizar as modificações e reapresentar
num prazo de até 90 dias.

- Realizar as modificações propostas pela banca.
- Apresentar ao orientador (a) a versão com as
modificações.
- Entregar na secretaria o ofício do orientador (a)
com a autorização para a entrega na Biblioteca
Central da versão final.
- Procurar a Biblioteca Central para fazer a ficha
catalográfica.

- Realizar o depósito de 1 versão digital na
Biblioteca Central.
- Trazer para a secretaria o recibo e o nada consta
da entrega da dissertação/tese na Biblioteca
Central.
- Trazer 1 versão digital para a secretaria da
PPGSCA

