
NOVOS PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO DE DEFESA DE 
MDT 
 
 
Será dada prioridade de deferimento na ordem: 
 
1) PRAZO PARA ALUNOS GRUPO 1 – NOVO HAMBURGO – Defesa 21 e 22/julho 
 Hoje (29/06/17) até 1° de julho (sábado) 
Motivo: Liberação da disciplina EAD1653 para a turma pólo Novo Hamburgo. 
 
2) PRAZO PARA ALUNOS GRUPO 2 – NOVO HAMBURGO – Defesa 4 e 5/agosto 
 1° de julho até 7/julho/17 
Motivo: Liberação da disciplina EAD1653 para a turma pólo Novo Hamburgo. 
 
4) PRAZO PARA ALUNOS DOS POLOS: CAMARGO, PANAMBI, SANTANA DO 
LIVRAMENTO – NOVO HAMBURGO – Defesa 28 e 29/julho 
 4 de julho até 7/julho/17 (folga de apenas 1 dia) 
Motivo: Liberação da disciplina EAD1653 somente a partir do dia 4. 
 
4) PRAZO PARA ALUNOS QUE OPTAREM POR FAZER A DEFESA EM SANTA 
MARIA EM AGOSTO– Defesa 4 e 5/agosto 
 1° de julho até 7/julho/17 
Motivo: Após a liberação da disciplina EAD1653 do seu pólo. 
 
5) PRAZO PARA ALUNOS QUE OPTAREM POR FAZER A DEFESA EM SANTA 
MARIA EM OUTUBRO– Defesa 5 e 6/outubro – horário normal – 8:00 – 17:00 
 Mediante agendamento primário como o orientador do trabalho e coordenação 
do curso; 
 Será aberto o agendamento a partir de agosto. 
 
 
 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 
1) SOLICITAÇÃO DE DEFESA E PLANO DE ESTUDO 
 Para fazer a Solicitação de Defesa de MDT, o aluno não poderá ter pendência de 
disciplinas.  
 Se houver pendência na disciplina EAD1650 – Estudo de Caso Aplicado a 
Eficiência Energética, o aluno deverá solicitar alteração do Plano de Estudo e excluir 
(no Módulo III) e tramitar ao seu orientador. Somente após os deferimentos da alteração 
do Plano de Estudo que o aluno irá conseguir fazer Solicitação de Defesa de MDT, 
cujos trâmites passam pelos mesmos órgãos:  
 
Aluno  Orientador  Coordenação  DERCA   PRPGP = DEFESA COM 
BANCA 
 

Alguns alunos, na primeira vez que fizeram Plano de Estudo, não incluíram a 
disciplina, mas deixaram: 

A) Tipo de MDT: artigo – Desta forma está errado e irá retornar, porque 
precisa mudar para MONOGRAFIA; 



B) Fizeram ajustes no tema com novo sugestão de Título de MDT – 
Deverá deixar de acordo com o que seu orientador achou mais 
pertinente; 

 
Antes de tramitar a Solicitação de Defesa de MDT, verifique se estes ajustes já 
foram realizados no Plano de Estudo, porque irá RETORNAR se não tiver 
devidamente pronto. 
 
A solicitar a defesa, segundo o nosso tutorial interno – 
procedimentosdedefesa.pdf – , encontrado na página do CEDEAP no link:  
http://w3.ufsm.br/cedeap/images/pdf/procedimentosdedefesa.pdf 
 
 
2) COMISSÃO EXAMINADORA, DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS 
 

É necessário que a Comissão Examinadora seja: 
 

Orientador – Presidente da Banca - Nome Doseu Orientador; 
Co-orientador – Fulano de Tal (de acordo com a tabela disponibilizada – 
quando houver). Nota: O co-orientador irá presidir os trabalhos de defesa na 
ausência do orientador 
1º Avaliador – Ciclano de Tal (de acordo com a tabela disponibilizada); 
2° Avaliador – Beltrano de Tal (de acordo com a tabela disponibilizada); 
Suplente – Alfa Ciclano de Jesus (de acordo com a tabela disponibilizada) 
 
 Se os nomes, as datas e horários, ordem dos avaliadores, estiverem 
diferentes da tabela, a SOLICITAÇÃO DE DEFESA DE MDT irá retornar para 
o aluno. Salvo algumas exceções para alunos que agendaram diferente com a 
coordenação. 
 
 Os dados da Comissão Examinadora e datas estão no ANEXO B – 
RELAÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA POR POLOS no arquivo: 
procedimentosdedefesa.pdf. 
 
3) MONOGRAFIA 
 
 A FOLHA DE APROVAÇÃO deve conter a Comissão Examinadora 
sem especificar quem irá presidir os trabalhos da banca, da seguinte forma (de 
acordo com a MDT): 
 
Orientador –Nome Doseu Orientador; 
Co-orientador – Fulano de Tal (se houver); 
1º Avaliador – Ciclano de Tal (de acordo com a tabela disponibilizada); 
2° Avaliador – Beltrano de Tal (de acordo com a tabela disponibilizada); 
Suplente – Alfa Ciclano de Jesus (de acordo com a tabela disponibilizada). 
 
Qualquer dúvida encaminhem email para a coordenação e em casos mais 
dificultosos, entrarei em contato ou por via Skype, Whatsapp, ou por telefone 
(horário normal de trabalho). 
  



GRUPO 1 – NOVO HAMBURGO – Corram que sobrou pouco tempo. 


