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INFORMAÇÕES SOBRE DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

 

 

 Designada a Banca, a defesa da dissertação deverá ser processada após um período 

máximo de 30 (trinta) dias, cabendo ao orientador enviar por e-mail à Secretaria do programa 

o ofício preenchido (modelo na página 2), informando os membros da Banca e respectiva 

instituição, a data, a hora e o local da defesa de dissertação, por ele fixado em comum acordo 

com o aluno. 

 

 

ATENÇÃO!! O OFÍCIO SÓ SERÁ ACEITO PELO COLEGIADO SE 

ESTIVER ASSINADO PELO ORIENTADOR. 

 

 

 O mestrando deverá anexar 03 (três) vias impressas da dissertação, provisórias, 

definidas como academicamente completas, porém, sujeitas a modificação e emendas, sem 

capa especial e simplesmente encadernada; uma para cada membro titular da Banca e enviar 

para o email do Programa a mesma versão em formato .pdf para ser enviada juntamente com 

o convite a todos os membros da banca (titulares e suplentes). 

 A versão final e definitiva deve ser entregue em 2 vias para a secretaria do mestrado 

em arquivo único com capa de DVD, conforme formatação exigida pela Biblioteca, além do 

encaminhamento do arquivo em PDF para o e-mail do programa. A versão definitiva impressa 

só será entregue aos membros da banca que solicitarem no momento da defesa de dissertação. 

 

 Maiores informações no Regimento Interno (Resolução CONSEPE nº 112/2013) 

 

 

DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 

  

“Art. 41 - A prorrogação de prazo poderá ser concedida pelo Colegiado do Programa em caráter 

excepcional, para as providências finais de conclusão de dissertação desde que o mestrando já tenha 

sido aprovado em exame de qualificação.  

§ 1º – A prorrogação, quando aprovada, tem prazo imediato de até 06 (seis meses) a partir do prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro meses) previsto para a defesa, não havendo possibilidade de solicitação 

de nova prorrogação.  

§ 2º – O requerimento de prorrogação, firmado pelo mestrando e com manifestação favorável do 

orientador, será dirigido à Coordenação do Programa, contendo a justificativa do pedido e anexado o 

boneco da dissertação, protocolado até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo máximo 

regulamentar.” 
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