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MESTRADO 
  

 Regras para 
compor as bancas  

Regras sobre ser  
presencial ou não 

Despesas cobertas pela 
coordenação do Poscom 

Procedimentos  
com as atas 

Prestação de contas Prazos 
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Dois professores 
com doutorado (além 
do orientador) e um 
suplente 

Pode ser por parecer. 
No caso de serem 
duas participações por 
parecer, o suplente 
deve estar presente 
para ler os pareceres. 

No caso de ter um membro 
presencial de fora de Sta 
Maria, o Poscom arca com 
as despesas de O1 
membro do RS (com 
passagem rodoviária e 
diária com a qual o 
professor paga refeição, 
hotel e táxi). Os professores 
devem ser informados que 
receberão diárias e deverão 
arcar com suas despesas. 
 

As duas assinaturas 
podem ser 
escaneadas. 

Quem recebe 
passagem rodoviária 
deve enviar os tickets 
(de vinda e de volta) 
por correio. O 
professor convidado 
precisa ser informado 
destes trâmites por 
quem os convida. 
Quem recebe diária 
não precisa entregar 
comprovantes.  

O prazo será anualmente 
confirmado na disciplina 
de Seminários de 
Pesquisa, de acordo com 
o calendário escolar, mas 
a data de referência é até 
31 de julho. 
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Dois professores 
com doutorado, 
ligados a programa 
de pós-graduação 
(além do orientador) 
e um suplente. Pelo 
menos um membro 
efetivo deve ser 
externo à UFSM 

Um membro pode 
participar por 
videoconferência 

O Poscom arca com as 
despesas de um membro 
nacional (com passagem 
aérea e diária) No caso do 
membro nacional ser de 
Porto Alegre, a passagem 
pode ser aérea. Os 
professores devem ser 
informados que receberão 
diárias e deverão arcar com 
suas despesas. 

Uma assinatura pode 
ser escaneada. 
 

Quem recebe 
passagem aérea, deve 
enviar o ticket 
escaneado (de vinda e 
de volta) para o email 
do Poscom. Quem 
recebe passagem 
rodoviária deve enviar 
os tickets (de vinda e 
de volta) por correio. O 
professor convidado 
precisa ser informado 
destes trâmites por 
quem os convida. 
Quem recebe diária 
não precisa entregar 
comprovantes.  
 

Quem fará seleção para o 
doutorado na UFSM deve 
defender até 10 de janeiro, 
caso este período não 
coincida, no calendário 
escolar, com as matrículas 
no doutorado.  
Prazo máximo de 24 
meses - até 10 de março 
(se o aluno não for 
concorrer ao doutorado). 
As defesas devem 
obrigatoriamente ser 
programadas em 
dezembro em combinação 
com a secretaria, tendo em 
vista o período de férias. 
Não haverá defesas no 
período de 20 de janeiro a 
20 de fevereiro. 
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Quatro professores 
com doutorado (além 
do orientador) e dois 
suplentes. Um 
membro efetivo deve 
ser externo à UFSM. 
Os professores devem 
ser preferencialmente 
ligados a Programas 
de Pós-Graduação 

Dois membros podem 
fazer por parecer. Um 
pode participar por skype. 
É obrigatório pelo menos 
um membro 
presencialmente além do 
orientador. 

Até dois membros do RS 
(com passagem rodoviária 
e diária com a qual o 
professor paga hotel e 
táxi). Os professores 
devem ser informados que 
receberão diárias e 
deverão arcar com suas 
despesas. 
  

Duas assinaturas 

podem ser 

escaneadas. 

Quem recebe passagem 
aérea, deve enviar o ticket 
escaneado (de vinda e de 
volta) para o email do 
Poscom. Quem recebe 
passagem rodoviária deve 
enviar os tickets (de vinda 
e de volta) por correio. O 
professor convidado 
precisa ser informado 
destes trâmites por quem 
os convida. Quem recebe 
diária não precisa 
entregar comprovantes. 
  

Até 31 de março. 
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Quatro professores 
com doutorado, 
ligados a programa de 
pós graduação (além 
do orientador). Dois 
membros efetivos 
devem ser externos à 
UFSM. 

Dois membros podem 
participar por 
videoconferência. 

O Poscom arca com as 
despesas de um membro 
nacional ou do Uruguai e 
Argentina (com passagem 
aérea e diária) e um 
membro do RS (com 
passagem aérea e diária, 
com a qual o professor 
paga hotel e taxi). Também 
podem ser dois membros 
do RS com passagem 
aérea e diária. Os 
professores devem ser 
informados que receberão 
diárias e deverão arcar 
com suas despesas. 
 

Duas assinaturas 
podem ser 
escaneadas. 
 

Quem recebe passagem 
aérea, deve enviar o ticket 
escaneado (de vinda e de 
volta) para o email do 
Poscom. Quem recebe 
passagem rodoviária deve 
enviar os tickets (de vinda 
e de volta) por correio. O 
professor convidado 
precisa ser informado 
destes trâmites por quem 
os convida. 
Quem recebe diária não 
precisa entregar 
comprovantes.  

Prazo máximo 
48 meses (até 10 
de março). Não 
haverá defesas 
no período de 20 
de janeiro a 20 
de fevereiro. 

 
 
 

 


