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Norma Interna nº 002/2017 

 
 

Considerando o contido na Resolução CONSEPE No 

07/2007 e 081/2011; 
Considerando a reunião do Colegiado do PPZ – UESB, 

realizada em 03/06/2011, 07/02/2013, 04/07/2013, 01/10/2013, 05/05/2015 e 
15/02/2017, fica alterada a NI 003/2013: 

 
O COLEGIADO DO PPZ APROVOU, E EU, COORDENADOR, 

SANCIONO A SEGUINTE NORMA INTERNA: 
 
 

Art. 1o – Estabelecer critérios para defesa de Dissertação 
de Mestrado e Tese de Doutorado no âmbito do PPZ – UESB: 

I – Estará apto para defesa de Dissertação de Mestrado o 
discente que tiver cumprido o mínimo de 24 créditos exigidos, apresentado 
todos os seminários obrigatórios, cursado a disciplina Estágio em Docência e 
as de caráter obrigatório, ter sido aprovado no exame de proficiência em língua 
inglesa e tiver cumprido quaisquer outras exigências regimentais do PPZ. 

II – Estará apto para defesa de Tese de Doutorado o 
discente que tiver o mínimo de 42 créditos exigidos, apresentado todos os 
seminários obrigatórios, cursado a disciplina Estágio em Docência, ter sido 
aprovado no exame de proficiência em língua estrangeira diversa do 
inglês, ter sido aprovado no Exame Geral de Qualificação e tiver cumprido 
quaisquer outras exigências regimentais do PPZ. 

III – A banca de defesa de Dissertação de Mestrado será 
composta por três membros, doutores, entre os quais deverá estar presente o 
professor orientador. Dos outros dois membros pelo menos um não poderá 
pertencer ao corpo docente do PPZ. Não será facultada a participação de co- 
orientador na banca de defesa de Mestrado. A defesa de Dissertação de 
Mestrado será realizada em sessão pública. A Dissertação deverá ser redigida 
conforme Norma Interna para Redação de Dissertação/Tese.  Ex-alunos do 
PPZ só poderão participar de bancas de Mestrado após três anos de conclusão 
do curso de Doutorado. 

IV – A banca de defesa de Tese de Doutorado será 
composta por cinco membros, doutores, entre os quais deverá estar presente o 
professor orientador. Dos outros quatro membros pelo menos dois não poderão 
pertencer ao corpo docente do PPZ. É facultada a participação de até um co- 
orientador na banca de defesa de Tese de Doutorado. A defesa Tese de 
Doutorado será realizada em sessão pública. A Tese deverá ser redigida 
conforme Norma Interna para Redação de Dissertação/Tese.  Ex-alunos do 
PPZ só poderão participar de bancas de Doutorado após três anos de 
conclusão do curso de Doutorado. 



V – A data de quaisquer das defesas tratadas nesta 
Norma Interna deverá ser marcada com uma antecedência mínima de 
trinta dias a pedido do professor orientador. Em casos excepcionais a 
antecedência mínima de 15 dias, desde que aprovado pelo colegiado e se 
houver concordância com a banca.  

VI – As bancas citadas nos itens III e IV deste artigo 
deverão ser indicadas pelo professor orientador e aprovadas pelo Colegiado 
do PPZ ou ad referedum pelo Coordenador em caso de não haver reunião 
entre a data da solicitação da defesa e a data de sua realização. Deverão ser 
indicados três membros titulares e dois suplentes para banca de Dissertação 
e cinco titulares e dois suplentes para banca de Tese. 

VII – No ato em que a defesa for agendada no PPZ o 
discente de Mestrado ou Doutorado deverá entregar uma cópia em pdf, 
apresentar as cópias impressas e os protocolos de entrega do material. O 
material poderá ser impresso ou enviado em formato digital, a critério de cada 
membro da banca. A entrega do material fica sob a responsabilidade do 
discente. Deverão ser entregues também a declaração assinada pelo 
orientador e co-orientadores atestando que o material está em condições de 
defesa.  

VIII – O discente de Doutorado que realizar o Exame de 
Geral de Qualificação como Pré-defesa deverá entregar o protocolo de 
submissão de um artigo preferencialmente em revista Qualis B1 ou superior 
conforme a NI 001/2017. 

IX – No ato da defesa o discente de 
Mestrado/Doutorado terá até trinta minutos para fazer sua apresentação com 
tolerância de até cinco minutos. Após a apresentação do discente a banca se 
reunirá em sessão fechada para deliberar sobre o trabalho apresentado. 
Em seguida a sessão será novamente aberta e cada membro da banca 
examinadora arguirá o discente. Finalizada esta etapa a banca se reunirá 
novamente em seção fechada para deliberar sobre a aprovação ou 
reprovação do discente. Em seguida a sessão será novamente aberta e o 
resultado final será apresentado. 

X – Em caso de reprovação a banca examinadora 
comunicará ao discente se o mesmo terá o direito de reapresentar o 
trabalho em um prazo máximo de seis meses desde que isto não ultrapasse 
30 meses de curso para Mestrado e 48 meses para Doutorado. A banca 
examinadora poderá também, a seu critério, reprovar definitivamente o 
discente. Em caso de re-submissão será seguido todos os passos descritos 
anteriormente. 

XI – O discente terá até 45 dias a partir da data da defesa 
para entregar ao Colegiado do PPZ a versão final da Dissertação/Tese, 
corrigida segundo as determinações da banca examinadora, devendo a 
mesma ser submetida à revisão de português, devidamente comprovada. 
Transcorrido este prazo, terá mais 45 dias para apresentar os protocolos 
dos artigos submetidos preferencialmente à periódicos de conceito Qualis B1 
ou superior, acompanhado da declaração do orientador a cerca do 
cumprimento na Norma Interna 001/2011. Findado o último prazo estabelecido 
neste artigo, o aluno que não entregar os documentos estabelecidos será 
automaticamente desligado do Programa. 

XII – Apresentar a comprovação da publicação ou a 
carta de aceite de pelo menos um artigo emitida pelo conselho editorial de 
periódico indexado com Qualis B1 ou superior, gerado da Dissertação ou 
Tese. 



 
Art. 2o – O Título de Mestre/Doutor só será concedido 

após o cumprimento de todas as exigências do PPZ. 
                                  Art. 3o – Esta Norma Interna entra em vigor na data da 
sua publicação com efeitos retroativos a 05/05/2017. 

Dê-se ciência. 

Cumpra-se. 

 
 

Itapetinga, 11 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
 

 

                      Prof. Dr. Fábio Andrade Teixeira 
                     Coordenador do PPZ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


