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Solicitação de Banca de Defesa de Dissertação/Tese  

Antes da impressão dos exemplares da dissertação/tese, submeter à Comissão Coordenadora do PPG, 
com 7 dias de antecedência, a pág 5 deste formulário; e no ato da entrega dos trabalhos à banca 
examinadora, o restante das páginas. 
 

Venho, por meio deste, solicitar deferimento da data e da nominata de professores sugeridos 
para compor a Banca de Defesa de ( ) Dissertação de Mestrado ( ) Tese de Doutorado 
 
intitulada: _______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________  
Nome do (a) Aluno (a): _________________________________________________  
 
Professor Orientador: __________________________________________________  
 
Nome completo dos Avaliadores (Obrigatoriamente, um deles deve ter feito parte da Banca de  
 

Qualificação)  
1. ____________________________________________________________________   
Professor Convidado PPGCOM/PUCRS.: _____________________________________   
2. ____________________________________________________________________   
Outro PPG/PUCRS.: ______________________________________________________   
3. ____________________________________________________________________   
Outro PPG/Externo PUCRS.: _______________________________________________   
4. ____________________________________________________________________   
Outro PPG/Externo PUCRS.: _______________________________________________   
  Equipamento(s) Necessário(s): ___________________________________________ 
 

Ciente das normas para a defesa de dissertação/tese, 
 

____________________________ ___________________________ 
Professor Orientador  Aluno 

  

Data de Realização da Banca: ____/____/____ Hora: ________ 
 
 

Para preenchimento da secretaria e coordenação  
Local: sala _______ prédio ________ 

 
_____________________________ 

Coordenação/PPG em Comunicação Social 
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Dados para o relatório CAPES - Defesa de dissertação/tese 

 
1. Nome: ____________________________________________________  
 
2. CPF: ___________________________  
 
3. Ano de ingresso no curso: ___________  
 
4. Data da defesa: _______/_________/__________  
 
5. Título da dissertação/tese:_______________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  
 
Biblioteca depositária: Biblioteca da PUCRS  
 
Palavras-chave: Comunicação; _____________________ ; ______________________;  
 
___________________________ . 
Resumo: Anexar Resumo  
 
6. Volumes: ( ) um ( ) dois 
 
7. Número de páginas: __________  
 
8. Linha de pesquisa: ( ) Práticas Culturais nas Mídias, Comportamentos e  
 

Imaginários da Sociedade da Comunicação 
 

( ) Práticas Profissionais e Processos Sociopolíticos nas 
 

Mídias e na Comunicação das Organizações 
 
9. Orientador: ____________________________________  
 
10. Membros da banca/instituição: __________________________/____________  
 
 __________________________/_____________ 

 _________________________ /_____________ 

 _________________________/______________ 

11. Bolsista: ( ) não ( ) sim Duração em meses:_______ 
 
12. Atividade atual: ( ) docência ( ) ensino e pesquisa ( ) outra 
 

Identificar qual Instituição: __________________________________________ 
 
13. Expectativa de atuação: ( ) docência    ( ) ensino e pesquisa   ( ) outra 
 

Na mesma área de atuação: ( ) sim ( ) não 
 
14. Endereço: _____________________________________________________  
 
15. Cidade/Estado:__________________________ CEP: __________________  
 
Fone: ( ) __________________________ fax: ( ) _______________________  
 
e-mail: ___________________________   
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NORMAS DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO/TESE 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
 

De acordo com o artigo 24 do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social, para obtenção do grau de Mestre/Doutor o aluno deve:  

a) ter completado o número de créditos exigidos em cada curso   
b) ter sido aprovado em Banca de Qualificação   
c) ter sua Dissertação ou Tese aprovada e homologada  

 
A Comissão Examinadora de Dissertação ou Tese será constituída por ato da Comissão 

Coordenadora do Programa, a partir da indicação do orientador:  
a) a Comissão Examinadora de Dissertação será integrada por três professores doutores: 

dois do Programa específico, sendo um deles o orientador, e um terceiro professor convidado 
externo ao Programa específico ou externo à própria Universidade. Dos três professores, dois 
deverão ter participado da Banca de Qualificação, sendo um deles o orientador;   

b) a Comissão Examinadora de Tese será integrada por cinco professores doutores: dois 
do Programa específico, sendo um deles o orientador, um professor convidado fora do Programa 
específico, e ainda dois convidados fora da própria Universidade, sendo um deles de preferência 
de um outro estado da federação. Dos cinco professores, dois deverão ter participado da Banca 
de Qualificação, sendo um deles o orientador.  
 

Após o cumprimento dos itens a) e b) acima especificados, deverão ser observadas as 
normas seguintes:  

1. o orientador deverá encaminhar à Comissão Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação Social três cópias digitalizadas da Dissertação de Mestrado ou cinco 
cópias da Tese de Doutorado, concluída e catalografada;   

2. a Comissão Coordenadora, juntamente com o orientador, designará dois doutores, 
para integrarem a Comissão Examinadora, no caso de Dissertação de Mestrado, e quatro doutores 
no caso de Tese de Doutorado;   

3. os integrantes da Comissão Examinadora terão o prazo de trinta dias para avaliação 
da Dissertação ou da Tese, antes da data marcada para a defesa, pela Comissão Coordenadora;  

4. a defesa será apresentada em sessão pública perante a Comissão Examinadora, em 
local e data a serem previamente divulgados, através de avisos distribuídos nos espaços físicos 
do Programa e no site do mesmo, especificamente para tal destinados;   

5. o ato de defesa de Dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado obedecerá à 
seguinte seqüência:   

a) abertura da sessão pelo orientador do aluno   
b) o professor doutor orientador presidirá a sessão de defesa   
c) o Mestrando e o Doutorando terão até 30 (trinta) minutos para a exposição oral inicial  
d) cada componente da Comissão Examinadora terá no máximo 30 (trinta) minutos para 

tecer considerações e argüir o candidato   
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e) o candidato terá, no máximo, 30 (trinta) minutos para responder a cada uma das 
argüições, sucessivamente.   

f) O candidato e o público retirar-se-ão do local de defesa para deliberar sobre o trabalho 
e atribuir o grau alcançado pelo candidato   

g) cada membro da Comissão Examinadora atribuirá um conceito individual ao 
candidato, aprovado, aprovado com louvor ou reprovado   

g) retornando o candidato ao local de defesa, será lida a ata com o resultado final da 
defesa   

h) encerramento da sessão pelo Coordenador do curso ou seu representante.  
 
 

O aluno deverá entregar à secretaria do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Social (Instrução PRPPG nº 10/89): 
 

I - No caso do Mestrado:  
a) um mês antes da defesa, três exemplares da dissertação, devidamente 
catalografada, para a Comissão Examinadora.   
b) no prazo máximo de um mês após a data da defesa, um (01) exemplar da dissertação 
digitalizada deverá ser entregue ao orientador para a aprovação do trabalho. Em seguida 
o aluno deverá entregar na secretaria a versão final em PDF de acordo com as normas 
da universidade.  

II - No caso do Doutorado:   
a) um mês antes da defesa, cinco (05) exemplares da tese, devidamente catalografada, 
para a Comissão Examinadora.   
c) no prazo máximo de um mês após a data da defesa, um (01) exemplar da dissertação 
digitalizada deverá ser entregue ao orientador para a aprovação do trabalho. Em seguida 
o aluno deverá entregar na secretaria a versão final em PDF de acordo com as normas 
da universidade.  

 
 
 

O diploma, bem como qualquer outro documento referente à conclusão do curso, 
somente será homologado e entregue ao aluno após a solicitação dos mesmos e a entrega dos 
exemplares acima especificados. 
 
 
 
 

Porto Alegre, março de 2008. 
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(UMA SEMANA ANTES DA ENTREGA DO TRABALHO FINAL À SECRETARIA 
 

DEVE SER ENTREGUE ESTE FORMULÁRIO PREENCHIDO) 
 
Nome do aluno: 

Título do Trabalho: 

 
Resumo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras Chave: 
 
 
Componentes da Banca: 
 
Orientador: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4.
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