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PASSO A PASSO PARA FINALIZAÇÃO DA DISSERTAÇAO DE MESTRADO 

 Antes da Defesa  

O pós-graduando (a) deverá cumprir alguns requisitos antes da conclusão da defesa da 

dissertação ou tese. 

1. O (a) pós-graduando (a) deverá imprimir a “integralização escolar” para a conferência da 

finalização dos componentes curriculares exigidos pelo programa. 

2. Para a obtenção da “Integralização escolar”, logar-se na Plataforma GURI seguindo os 

seguintes passos:  

        Menu Acadêmico          Painel do Aluno         Relatórios  

Abrirá a tela abaixo, seguir as instruções apontadas.  

 

3.   A “integralização escolar” já está com a autenticação eletrônica, portanto não é necessário 

assinatura e carimbo da Secretaria Acadêmica. 
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4. Verificar junto à secretaria do PPGCF, ou diretamente com o (a) orientador (a), o 

procedimento para o agendamento da sala, no mínimo, trinta (30) dias antes da data da 

defesa. 

5. Se todos os requisitos exigidos pelo PPGCF foram cumpridos, o (a) pós-graduando (a) 

deverá preencher um formulário com todas as informações para a solicitação da formação da 

banca, respeitando as normas do PPG através do link abaixo: 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcf/orientacoes-para-agendar-defesa/?preview=true 

 

6. O preenchimento do formulário (acessado pelo link acima) gerará o Anexo I, o qual será 

enviado automaticamente para o e-mail do(a) solicitante, devendo este ser assinado pelo 

aluno(a) e orientador(a) para entrega à secretaria da Pós-Graduação através do e-mail 

sec.pos.uruguaiana@unipampa.edu.br . 

 

Importante: A confirmação do agendamento de defesa só ocorrerá após o envio do 

Anexo I e da integralização para e-mail da secretaria da Pós-Graduação, conforme 

orientações descritas acima. 

 
 
  7. Em um momento oportuno a integralização e o formulário original (Anexo I) com as devidas    

assinaturas deverão ser entregue na secretaria da pós-graduação. 

 
8. 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 do orientador (a). 

 
Nota: para fazer o teste com algum membro da banca que poderá ser por teleconferência, o 

pós-graduando ou o orientador deverão abrir um chamado com o com antecedência no 

STIC local do Campus Uruguaiana para agendar este serviço no link: 

https://chamados.unipampa.edu.br/ 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcf/orientacoes-para-agendar-defesa/?preview=true
mailto:sec.pos.uruguaiana@unipampa.edu.br
https://chamados.unipampa.edu.br/
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9.  Após o contato prévio do orientador (a) e do pós-graduando (a), a secretaria do PPGCF 

enviará os convites para a banca examinadora para formalizar o procedimento. 

10. Caberá ao (a) pós-graduando (a) consultar os membros da banca e orientador (a) referente 

a forma que desejam receber o exemplar da dissertação ou tese, digital (PDF) ou impresso 

para, então, enviá-la em quinze dias (15) dias úteis antes da data da defesa. 

11. Além da cópia física, o (a) pós-graduando (a) deverá enviar uma cópia da 

dissertação/tese em formato Word e outra em formato PDF, no mínimo, quinze (15) dias antes 

da defesa para todos os membros da banca examinadora, inclusive aos suplentes. 

 

   

                                                Prezado pós-graduando (a), 

       Este documento informativo foi baseado na Resolução do PPGCF Nº 03/2015.            

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

diploma. 

 

 


