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PASSO A PASSO DO PÓS-GRADUANDO PARA FINALIZAÇÃO DA DISSERTAÇAO DE 

MESTRADO 

 Antes da Defesa 

1.  Ler o Manual do Pós-graduando. O pós-graduando deverá cumprir alguns requisitos 

antes da conclusão da defesa da dissertação;  

2. Se todos os requisitos exigidos pelo PPGCA foram cumpridos, o pós-graduando 

juntamente com seu orientador deverá completar e assinar devidamente os Anexos I e II, 

solicitando a formação de banca, respeitando as normas do PPGCA; 

3. Entregar os formulários supracitados preenchidos e assinados na sala da pós-graduação 

à secretária do PPGCA, no mínimo, trinta (30) dias antes da data da respectiva defesa; 

4. Verificar junto à secretaria do PPGCA, ou diretamente com o orientador, o procedimento 

para o agendamento da sala, no mínimo, trinta (30) dias antes da data de sua defesa; 

5. No caso da necessidade de testar a apresentação, utilizar equipamentos, toalhas, 

bandeiras, multimídia da sala da webconfência para defesas por teleconferência, a 

responsabilidade de providenciar tais equipamentos e serviços será de seu orientador; 

Nota: Recomenda-se fazer teste para checar a qualidade do sinal da rede de internet para a 

defesa por webconferência com o local(is) onde se encontrar(em) o(s) membro(s) 

externo(s). Contudo, salientamos que o pós-graduando ou o orientador deverá abrir um 

chamado com antecedência no STIC local do Campus Uruguaiana para agendar este 

serviço no link: https://chamados.unipampa.edu.br/ 

6. A secretaria do PPGCA enviará os convites para a banca examinadora e, ao mesmo 

tempo, consultará cada examinador sobre sua preferência em receber exemplar da 

dissertação ou tese nos formatos digital ou impresso. Caso haja aceite dos mesmos, os 

exemplares deverão ser recebidos pelos examinadores quinze (15) dias antes da data da 

defesa; 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgca/2017/03/28/formularios/
https://chamados.unipampa.edu.br/
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7. O pós-graduando deverá aguardar as instruções da secretaria do PPGCA referente à 

necessidade da versão impressa de cada membro da banca examinadora ou outras 

informações relacionadas à defesa, de acordo com o prazo supracitado no item 6. 

 

 

Prezado pós-graduando, 

Este documento informativo foi baseado no Regimento Interno do PPGCA. 

Esperamos que a leitura deste tenha facilitado seu percurso rumo à obtenção de seu 

diploma. 

 

           


