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Orientações sobre abertura de processo de defesa 

 

Abertura de Processo de defesa 
 

1. Conferir se o plano de estudos online está idêntico ao histórico - em caso de não estar 

idêntico, refazer e tramitar para o professor orientador para que possa entrar na caixa 

postal da coordenação até metade do último semestre do curso (outubro) (Obs: O plano 

de estudos via de regra será homologado após passar em reunião de colegiado). 

Somente quando o plano de estudo for homologado é que o sistema autorizará o 

mestrando a abrir o processo de defesa (Defesa de MDT); 

 

2. Entrar no portal do aluno e abrir o processo de defesa, informando título da 

dissertação e os dados dos membros que comporão a banca examinadora (Nome 

completo, CPF e data de nascimento. A Comissão Examinadora será constituída por três 

membros efetivos e um suplente para a defesa da dissertação, sendo que um dos 

membros efetivos deverá ser externo a UFSM). Uma vez aberto o processo à defesa de 

dissertação pelo discente, o processo é direcionado ao orientador para anuência e, 

posteriormente, enviado à Coordenação do Programa para tramitação à PRPGP, que 

emitirá a portaria e a ata. O processo de defesa deverá chegar na caixa postal  da  

PRPGP com, no mínimo, 30 dias de antecedência da data de defesa; 

 

3. Agendar na secretaria a sala para a defesa; 

 

4. Caso a defesa ocorra com a participação de membro externo por meio de 

videoconferência também será necessário solicitar a secretaria memorando para 

agendamento de espaço físico (salas Multiweb); 
 

5. Caso a defesa da dissertação ocorra com a participação presencial do membro 

externo, com pelo menos 30 dias de antecedência, entregar o formulário junto à 

secretaria do curso contendo: 

- dados do membro externo da banca examinadora (nome completo, RG e CPF); 

- informações sobre passagens aéreas ou terrestres (data, horário, cidade de origem); 

- pedido de hospedagem e/ou alimentação, se necessários. 

 

6. Encaminhar cópia física da dissertação para os componentes da banca. 


