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PASSO A PASSO PARA FINALIZAÇÃO DA DISSERTAÇAO DE MESTRADO 

 No dia da defesa 

1. A apresentação geral da dissertação realizar-se-á em local público, organizado e 

divulgado à comunidade pela secretaria e coordenação do PPGCF. Por motivo justificado, 

caberá ao coordenador adiar a data de defesa. 

 

2. O pós-graduando (a) deverá chegar à sala agendada, no mínimo, uma hora antes do 

horário agendado para a defesa de modo que os equipamentos requeridos sejam testados 

adequadamente. 

3. Caso a defesa ocorra fora do horário de atendimento dos setores envolvidos, o (a) pós-

graduando (a) deverá verificar junto ao seu orientador (a) a necessidade da retirada da 

chave ou equipamentos em data anterior. 

4. A documentação necessária para o ocasião da defesa deverá ser retirada pelo 

orientador (a) na secretaria do PPGCF, após a comunicação do secretariado da pós-

graduação ter informado que estão prontos. 

5. O pós-graduando terá um tempo entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) minutos para fazer a 

apresentação oral do seu trabalho. Cada membro da banca examinadora arguirá o 

candidato por até 45 (quarenta e cinco) minutos. 

6. 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 presente à sessão pública de defesa.  A aprovação ou reprovação 

deve ser baseada em pareceres escritos individuais de cada membro da banca 

examinadora. Cada membro da banca examinadora deve atribuir o conceito Aprovado 

ou Não Aprovado. Os casos omissos na Resolução do PPGCF N 03/2015 serão 

resolvidos pelo Conselho do PPGCF. 
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7. O (a) pós-graduando (a) que estiver em processo de conclusão de sua dissertação 

de mestrado e estiver sendo contemplado (a) com bolsas ou auxílios, deverá fazer 

contato com o (a) coordenador (a) de bolsas do PPGCF para tratar dos trâmites para o 

encerramento destes benefícios. 

8. Importante: Levar impresso o modelo abaixo (Figura 1), com os devidos dados 

preenchidos para coletar as assinaturas da banca examinadora no dia da defesa da 

dissertação para, posteriormente, anexar à versão final da dissertação (capa dura/verde). 

Figura 1.  
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09. Havendo mudança do título da dissertação, por sugestão da banca examinadora e 

concordância do orientador, o (a) pós-graduando (a) deverá refazer as impressões com o 

título da dissertação corrigido e coletar a assinatura da referida banca no mesmo dia. 

 10. Importante: A quantidade de laudas com as assinaturas da banca examinadora 

deverá ser no mínimo de três para que sejam anexadas junto às versões finais da 

dissertação (capa dura/verde). 

 Uma versão impressa para a Biblioteca; 

  Uma versão impressa para a Secretaria Acadêmica (térreo); 

 Uma versão em PDF para a Sec. da Pós-Graduação (prédio administrativo). 

 

                   

MANUAL DE NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS: CONFORME 

NORMAS DA ABNT. Disponível em: 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/files/2013/12/Manual-de-

Normaliza%C3%A7%C3%A3o-3.-ed.-2013.pdf 

 

 

 

        Prezado (a) pós-graduando (a), 

Este documento informativo foi baseado no Regimento Interno do PPGCF. 

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

diploma. 

 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/files/2013/12/Manual-de-Normaliza%C3%A7%C3%A3o-3.-ed.-2013.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/files/2013/12/Manual-de-Normaliza%C3%A7%C3%A3o-3.-ed.-2013.pdf
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