APRESENTAÇÃO PÚBLICA DE DISSERTAÇÕES E TESES
A apresentação da dissertação/tese perante uma comissão examinadora, visa examinar se o
candidato possui conhecimento e maturidade cientifica sobre o trabalho desenvolvido, e
domínio dos aspectos técnicos e teóricos.
Rito de Apresentação e Julgamento
1. O professor orientador, Presidente da Banca, fará a abertura e apresentação dos
membros que integram a Comissão Examinadora;
2. O pós-graduando fará a apresentação oral, dispondo de um tempo aproximado de 50
(cinquenta) minutos;
3. Após a apresentação, o pós-graduando é arguido pelos membros da Comissão
Examinadora, com exceção do Presidente da Banca, dispondo de até 20 (vinte) minutos
cada um;
4. Após cada arguição o pós-graduando disporá de até 15 (quinze) minutos para resposta;
5. Os membros da Comissão Examinadora se reúnem para discutir e avaliar a
dissertação/tese, que será conferida APROVADA ou REPROVADA. Poderá ser atribuído
VOTO DE LOUVOR, quando, a juízo da Comissão Examinadora, se tratar de trabalho
excepcional.
*O pós-graduando é considerado aprovado por maioria da Comissão Examinadora;
*O Voto de Louvor somente é outorgado se houver unanimidade;
O parecer é atribuído através da análise dos seguintes critérios de avaliação:


Introdução,

Justificativa

do

trabalho,

revisão

da

bibliografia

pertinente,

desenvolvimento.


Delineamento e execução da parte experimental, aplicação correta de métodos
adequados à solução do problema.



Análise e aproveitamento dos resultados.



Relacionamento dos resultados obtidos com os conhecimentos atuais.



Apresentação geral, consistência e adequação da linguagem, uso das figuras,
tabelas e gráficos.

6. O Presidente da Banca fará a comunicação da aprovação;
7. Se julgar necessário, neste momento o Presidente disporá de 10 (dez) minutos para
comentar o trabalho apresentado.
8. Encerrando a sessão pública de defesa, o Presidente deve conduzir os membros da
Comissão Avaliadora e o pós-graduando para assinatura da Ata de Defesa de
Dissertação/Tese, junto à secretaria do Programa.
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