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ROTEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE DEFESA DE TESE OU DISSERTAÇÃO 

Os alunos de mestrado e doutorado deverão defender suas dissertações ou teses dentro dos prazos estabelecidos em 

regimento (24 meses para o mestrado e 48 para o doutorado). Por motivo justificado poderá solicitar ao Colegiado 

prorrogação do prazo.  

ATÉ TRES MESES ANTES DA DATA DA DEFESA 

O aluno deverá discutir com seu orientador a constituição da banca de defesa (Art. 60 a 65 Res. 05/CUN/2010; Art. 70 a 80 

Regimento SBFis e PPGMCF/UFSC).  

- Para o mestrado, a banca deve ser composta pelo Orientador e 3 (três) membros possuidores do título de Doutor. Destes, 

pelo menos 1 (um) deverá ser externo ao programa e, preferencialmente pertencentes a uma das instituições Nucleadoras.  

- Para o doutorado, a banca deve ser composta pelo Orientador e 5 (cinco)  membros. Destes, pelo menos 2 (dois) deverão 

ser externos à Universidade (1 (um) preferencialmente pertencentes a uma das instituições Nucleadoras). 

ATÉ DOIS MESES ANTES DA DATA DA DEFESA 

Após negociar com todos os membros, deverá definir data e local do exame, encaminhando o formulário de composição da 

banca para a Secretaria do Programa. Formulário disponível no site do Programa. 

Caso necessário, solicitar à secretaria o formulário de preenchimento de dados do participante Externo ao Programa, 

pedindo ao membro externo da banca que preencha e envie por email para a secretaria do programa. 

Retirar a autorização de fotocópias e encadernação em espiral, na secretaria do Programa, para o projeto a ser enviado aos 

participantes da banca, desde que exista recurso disponível para tal finalidade.  

ATÉ 30 DIAS ANTES DA DATA DA DEFESA 

Retirar na Secretaria o ofício para envio do boneco de Dissertação/Tese aos membros da banca e entregá-los pessoalmente 

ou por correio. 

Alerta-se para o tempo hábil de leitura da dissertação/tese pelos participantes da banca que deverá ser sempre 

negociado quando do convite. De qualquer maneira, considera-se adequado manter um prazo mínimo de 20 dias de 

antecedência. 

Providenciar a confecção do cartaz de divulgação da defesa (impressão em folha A4 – paisagem), conforme modelo 

disponível no site PMPGCF, fixando, no mínimo, no mural do corredor da Secretaria do programa e mural do 

Departamento de Ciências Fisiológicas. A versão digital do cartaz deve ser enviada por e-mail para pmpg@contato.ufsc.br, 

quando será enviado para os endereços tradicionais de divulgação. O aluno e seu orientador são responsáveis pela 

divulgação mais direcionada da defesa. 

NO DIA ANTERIOR DA DEFESA 

Retirar na Secretaria: 

- Portarias a serem entregues aos participantes da banca pelo Presidente da mesa; 

- ATA de defesa para ser preenchida;  

- Ver a disponibilidade de garrafas d’água e copos para os membros da banca e aluno.  

- Entregar o Termo de Responsabilidade Autoral devidamente assinado na secretaria, disponível no site do Programa 

NO MOMENTO DA DEFESA 

Chegar com, no mínimo, uma hora de antecedência. 

Colar um dos cartazes de convite na porta do local onde está ocorrendo a defesa. 

APÓS A DEFESA 

- Entregar na Secretaria do Programa a ATA preenchida e assinada por todos os participantes, inclusive o aluno.  

- Recomendar ao participante externo a preencher e assinar o relatório de viagem, após o seu retorno ao local de origem e 

enviar a Secretaria PPGMCF/UFSC por email (pmpg@contato.ufsc.br) junto com cópia do ticket de embarque. 
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