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ORIENTAÇÕES PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
  

Antes da defesa:  

 

Quando a dissertação de mestrado estiver pronta para ser defendida, o(a) pós-graduando(a), 

juntamente com o(a) orientador(a), deverá tomar as seguintes providências:  

i. Definir os professores que comporão a Banca Examinadora;  

Atenção: As bancas examinadoras de mestrado devem ser compostas por, no mínimo, cinco 

membros, a saber: o orientador/presidente da banca; um membro titular interno; um membro titular 

externo; um membro suplente interno e um membro suplente externo. Caso o(a) discente tenha 

tido um professor coorientador, este deverá compor a banca, que, então, contará com seis 

membros.  

ii. Estabelecer contato com os professores convidados a fim de verificar o interesse e a 

disponibilidade em participar da banca e definir, em conjunto, a data e o horário para a 

realização da defesa;  

iii. Uma vez definidos a composição da banca, a data e o horário para a realização da defesa, 

o(a) mestrando(a) deverá preencher o formulário “Proposta de banca de Defesa de 

Dissertação”, incluído no menu “Formulários” do site do programa. O formulário deverá 

ser assinado pelo(a) orientador(a). O(a) aluno(a) deverá ainda anexar ao e-mail o histórico 

do mestrado para fins de comprovação de cumprimento da creditação exigida, isto é, devem 

constar as aprovações nas disciplinas, além da validação das atividades de produção 

acadêmica e horas complementares; 

iv. Os formulários devem ser encaminhados para a secretaria do Programa, com a antecedência 

mínima de 40 (quarenta) dias da data prevista para a realização da banca; 

  

No dia da defesa: 

➢ O(a) aluno(a) deverá comparecer à secretaria, com antecedência ao horário de início da 

defesa, para buscar a documentação da banca (três vias da ata da defesa, três vias da folha 

de aprovação e os atestados de participação para os professores da banca);  


