
                                                                                               

ORIENTAÇÕES GERAIS

TESTE DE SUFICIÊNCIA

O teste de suficiência em língua estrangeira é uma exigência curricular

que deve ser cumprida até a solicitação de defesa final. 

Aconselha-se que a integralização do teste no histórico escolar seja feita

até no máximo o fim do terceiro semestre para os alunos do mestrado (01

teste) e até no máximo o fim do sétimo semestre para os alunos do doutorado

(02 testes). 

ATENÇÃO!  Mesmo  para  os  testes  de  suficiência  realizados  na  UFSM  é

necessário solicitar a integralização.

A solicitação de integralização do teste deve ser feita com a entrega

presencial  do  Formulário  para  solicitação  de  aproveitamento/dispensa  de

disciplinas,  disponível  em:  https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-

maria/poscom/documentos-internos/  Anexar certificado de realização do teste.

APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS

As solicitações de aproveitamento de disciplinas devem ser feitas com a

entrega presencial do formulário para solicitação de aproveitamento/dispensa

de disciplina, disponível em:  https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-

maria/poscom/documentos-internos/   Anexar histórico escolar e as ementas

das disciplinas a aproveitar.

PLANO DE ESTUDOS

Os discentes ingressantes devem preencher o plano de estudos até o

fim do primeiro semestre letivo, sob pena de impossibilidade de realização de

matrícula para o segundo semestre.
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Posteriormente  o  plano  de  estudos  poderá  ser  alterado  a  qualquer

momento.

Tutorial  de  preenchimento  do  plano  de  estudos  online,  disponível  em

http://coral.ufsm.br/geomatica/images/TUTORIAL-PLANO-DE-ESTUDOS.pdf 

QUALIFICAÇÕES / DEFEESAS FINAIS 

Os processos de solicitações de qualificações e de defesas finais são

regulados nos Regimentos Geral  de Pós-Graduação da UFSM e Interno do

POSCOM,  disponíveis  em:  https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-

maria/poscom/legislacoes-e-resolucoes/ 

Prazos

Para qualificação de mestrado - até 17 meses (regimento interno do programa)

Para qualificação de doutorado - solicitação até 24 meses e realização em até

mais seis meses após a solicitação

Para de Defesa  final de Mestrado - 24 meses

Para de Defesa de Doutorado - 48 meses

As solicitações de prorrogações de prazo de qualificação / defesa final

(até  seis  meses),  devidamente  justificadas,  devem  ser  encaminhadas  ao

Colegiado do Programa com antecedência mínima de um mês em relação ao

término  do  prazo,  com  a  entrega  do  formulário  disponível  em

https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/poscom/documentos-internos/ 

Composição das bancas

As  bancas  de  mestrado  são  formadas  por  três  membros  efetivos

(orientador + 02) e um suplente.

As  bancas  de  doutorado  formadas  por  cinco  membros  efetivos

(orientador + 04) e dois suplentes.
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Nas bancas de mestrado (qualificação e defesa final)  é  preciso pelo

menos que um membro seja externo a UFSM

Na banca de qualificação de doutorado é necessário  pelo menos um

membro externo a UFSM. 

Na banca de defesa final de doutorado é necessário pelo menos dois

membros externos a UFSM. 

Solicitação/Realização

O discente deve realizar a solicitação de qualificação (somente para o

doutorado) e de defesa final (mestrado e doutorado) no portal  do aluno, no

menu "solicitação de defesa de MDT". 

Consultar  tutorial  de  solicitação  de  defesa,  disponível  em:

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/servicos/procedimentos-para-o-

processo-de-defesa-de-mdt-online/

Para defesas finais, primeiramente o discente deve verificar se o plano

de  estudos  está  de  acordo  com  o  histórico  escolar,  os  dois  devem  estar

exatamente iguais para que o sistema permita a solicitação de defesa final.

A solicitação de qualificação de mestrado deve ser feita diretamente na

secretaria  do  programa  com  a  entrega  do  formulário  disponível  em:

https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/poscom/documentos-

internos/ .

As solicitações devem ser feitas no mínimo com 30 dias de antecedência

em relação a data da qualificação / defesa final.

As solicitações no portal do aluno serão tramitadas pelo discente para

o(a)  orientador(a),  que  tramitará  para  o  Programa,  esse  enviará  para  o

Departamento de Registro  e  Controle  Acadêmico (DERCA) para análise da

situação curricular do discente; e estando tudo certo o DERCA encaminhará

para Pró-Reitoria de Pós-Graduação para emissão da documentação (portaria

de designação da banca, ata de defesa e atestado de participação para banca).

A  documentação  poderá  ser  retirada  diretamente  na  secretaria  do

programa ou via e-mail.

https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/poscom/documentos-internos/
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/poscom/documentos-internos/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/servicos/procedimentos-para-o-processo-de-defesa-de-mdt-online/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/servicos/procedimentos-para-o-processo-de-defesa-de-mdt-online/


                                                                                               

Para defesas finais é preciso ainda assinaturas da banca na folha de

aprovação (modelo no site em “documentos internos”) que deverão constar nas

versões finais (3) capa dura azul.

Nas bancas de mestrado pode haver até uma participação à distância

(vídeo  e/ou  parecer)  e  nas  bancas  de  doutorado  até  duas  participações  à

distância (vídeo e/ou parecer).

No caso de participações a distância (parecer e/ou vídeo) consultar as

Instruções  sobre  assinaturas  em atas  de  defesa  e  qualificação  à  distância

disponível em: https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/poscom/documentos-internos/

 ATENÇÃO!  Os  suplentes  indicados  na  composição  da  banca  (01

mestrado e 02 doutorado) devem ser contatos previamente e devem estar à

disposição caso seja necessário sua inclusão como membro efetivo da banca.

Após a defesa

No  prazo  estipulado  na  ata  de  defesa  o  discente  deve  entregar  na

secretaria três vias da versão final  do trabalho em capa dura azul,  com as

folhas de aprovação devidamente assinadas e dois CDs no qual devem constar

em cada um deles um arquivo em PDF da versão final do trabalho e um artigo

científico publicado, submetido ou a ser submetido (só no CD – não impresso).

Após a entrega da documentação, estando tudo certo, a ata de defesa

será enviada para Pró-Reitoria de Pós-Graduação e uma via da versão final

impressa capa dura e um CD será enviada para biblioteca central.

O tempo médio estimado para emissão do diploma é de 45 dias, sendo

possível a solicitação de urgência na expedição do diploma, nos casos como

de  progressão  funcional,  posse  em  concurso  público,  entre  outros  casos

semelhantes, sob análise da PRPGP/UFSM.

Formulário  para  solicitação  de  urgência  na  emissão  de  diploma

disponível  em:  https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-

maria/poscom/documentos-internos/
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PÓS-DOUTORADO

Para  formalização  dos  vínculos  de  Pós-Doutoramento  na  UFSM são

necessários dois processos administrativos.

Um deles  é  para  geração  da  matrícula  de  Pós-Doc  na  disciplina  de

RPD001 e  deve  ser  aberto  no  protocolo  geral  da  UFSM e  direcionado  ao

POSCOM. 

Nesse  processo  devem  ser  anexados  o  requerimento  padrão  e  a

documentação necessária especificada no requerimento.

Requerimento  padrão  disponível  em:  https://www.ufsm.br/cursos/pos-

graduacao/santa-maria/poscom/documentos-internos/ 

ATENÇÃO!  A  primeira  matrícula  em  RPD  é  automática  a  partir  do

encaminhamento da solicitação da oferta da disciplina. Mas para os semestres

seguintes  é  necessário  encaminhar  a  solicitação  da  oferta  da  disciplina  e

realizar a matrícula conforme calendário acadêmico.

O outro processo é para geração do vínculo funcional (“Siape”) e deve

ser aberto no protocolo geral da UFSM e direcionado ao POSCOM.

Nesse  processo  devem ser  anexados  os  documentos  solicitados nas

orientações para encaminhamento de pedido de participação em Atividades De

Ensino, Pesquisa E Extensão (RES. UFSM. 018/2008 E 024/2008) .

Orientações disponíveis em “Formulário solicitação de vínculo funcional Pós-

Do”:  https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-

maria/poscom/documentos-internos/ 
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