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RESOLUÇÃO do PPGCF No 03/2015  

NORMAS DEFESAS DE DISSERTAÇÃO NO PROGRAMA DE PÓS‐GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

Art. 1º ‐ O Programa de Pós‐Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) considera 

obrigatório a apresentação de uma Dissertação de mestrado, conforme o Regimento Interno 

do Programa, no seu Capítulo XIII.  

Art. 2º - Entende-se por Dissertação de Mestrado um trabalho contendo uma contribuição 

relevante para a área de concentração, de acordo com os requisitos exigidos para o nível de 

mestrado.  

Art. 3º - Antes da defesa da dissertação o candidato deverá ter sido aprovado no Exame de 

Suficiência em Língua Estrangeira e ter completado os créditos em componentes curriculares e 

atividades exigidas pelo programa.  

Art. 4º Art. 4º - Para a abertura do processo o candidato deverá apresentar à Secretaria 

Acadêmica da Instituição, três (3) exemplares da Dissertação, acompanhado de requerimento 

solicitando a defesa da mesma. Essa apresentação deverá ser efetuada no mínimo 30 dias 

antes da data proposta para a defesa. Para maior detalhamento, o candidato deverá observar 

as instruções do “Passo a passo do Pós-Graduando para finalização da dissertação de 

mestrado” disponível no site do PPGCF. 

Art. 5º - A elaboração da Dissertação deverá ser em formato de artigo (s) que será (ão) 

submetido(s) a periódicos com Qualis A1-B5.  O formato de apresentação do (s) artigo(s) 

deverá seguir as normas de “Instruções aos autores” da Revista que será submetido o 

manuscrito. Obrigatoriamente, a dissertação deve apresentar a seguinte estrutura: 

I. Folha de rosto  

II. Folha de aprovação  

III. Agradecimentos  

IV. Resumo em português  

V. Resumo em inglês 

VI. Lista de ilustrações  

VII. Lista de tabelas  

VIII. Lista de abreviaturas e siglas  

IX. Sumário  

X. Introdução  
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XI. Objetivos 

XII. Revisão Bibliográfica 

XIII. Artigo(s) publicado(s) ou submetido(s) ou a ser(em) submetido(s) 

XIV. Discussão geral 

XV. Conclusão  

XVI. Referências  

XVII. Anexo(s) incluindo as normas da revista  

Parágrafo único: Em casos excepcionais, mediante justificativa apresentada para a Núcleo 

Docente Estruturante, a dissertação poderá ser escrita em outro modelo, de acordo com 

“Manual para Elaboração e Normalização de Trabalhos Acadêmicos da UNIPAMPA”. 

Art. 6º - O candidato terá um tempo máximo de 40 (quarenta) minutos para fazer a 

apresentação oral do seu trabalho, seguido das arguições da banca por um período de até 40 

minutos para cada membro da Comissão Avaliadora.  

Art. 7º - As Bancas Examinadoras de Dissertações de Pós-Graduação stricto sensu serão 

constituídas tendo no mínimo 3 (três) doutores e pelo menos um deles externo ao Programa, 

sendo que o orientador integra e preside a Banca Examinadora, porém sem direito a 

julgamento. 

§1º – Em caso de impossibilidade da presença do orientador, a Comissão de Pós-Graduação 

deverá nomear um docente do Programa para presidir a Banca Examinadora. 

§2º – A avaliação da Dissertação de Mestrado deve ser feita pela Banca Examinadora, por meio 

de parecer conclusivo exarado e divulgado após a defesa pública do trabalho. 

§3º - É facultado ao Programa de Pós-Graduação a possibilidade de participação de 1 (um) 

examinador externo da Banca Examinadora através de presença virtual ou encaminhamento 

de parecer. 

Art. 8º - Não poderão fazer parte da Comissão Examinadora parentes do candidato até o 

terceiro grau, inclusive.  

Art. 9º - A Comissão Examinadora será designada pelo Pró-Reitor de Pós-graduação da 

UNIPAMPA, através de portaria, mediante indicação do Coordenador do Programa.  

Art. 10º - A impugnação de qualquer membro da Comissão Examinadora deverá ser 

apresentada no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data em que o candidato 

tomar conhecimento oficial da Comissão Examinadora, devendo constar de exposição 

circunstanciada dos motivos que determinam a impugnação. 
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Art. 11º - A Dissertação de Mestrado será considerada aprovada ou reprovada, em parecer 

conclusivo, com indicação do conceito final a ser atribuído, firmado pelos integrantes da Banca 

Examinadora presentes à sessão pública de defesa.  

§1º – A aprovação ou reprovação deve ser baseada em pareceres escritos individuais de cada 

membro da Banca Examinadora. 

§2º – Cada membro da Banca Examinadora deve atribuir o conceito Aprovado ou Não 

Aprovado.  

Art. 12º ‐ Os casos omissos na presente resolução serão resolvidos pelo Conselho do PPGCF.   

 Art. 13º ‐ Esta resolução será revisada pelo Conselho do PPGCF quando necessária. As novas 

resoluções sobre o assunto, revogam as anteriores em vigor.    

 Art. 14º ‐ Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho do 

PPGCF.   

             

 

           Uruguaiana, 16 de maio de 2017.  

 


