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DEFESA DA TESE OU DISSERTAÇÃO DEFESA DA TESE OU DISSERTAÇÃO DEFESA DA TESE OU DISSERTAÇÃO DEFESA DA TESE OU DISSERTAÇÃO     
    

Para submeter o seu trabalho para defesa, o aluno ingresso a partir de 
2015, deverá,: 

 
1º) Não ter mais nenhuma pendência regimental no PCM. 
 
2º) Com o prazo, mínimo, de 60 dias de antecedência, submeter, por meio de requerimento 

próprio, ao Conselho Acadêmico do PCM, para apreciação, a composição da banca, de 
acordo com a estabelecida pelo Programa. 

 
3º) Com o prazo, mínimo, de 30 dias de antecedência, submeter, por meio de requerimento 

próprio, ao Conselho Acadêmico do PCM, para apreciação, o requerimento para 
agendamento da sua defesa, com os exemplares impressos, com cópia para cada 
membro da banca, incluindo suplentes, orientador e coorientador, com o tiver. 

 
4º ) O aluno de MESTRADO deverá anexar, ao requerimento, pelo menos um artigo referente à 

sua dissertação submetido em periódico da área (comprovante de submissão), no 
mínimo, com Qualis B2, visto que, posteriormente, para envio da pasta acadêmica para 
emissão de diploma, há a exigência desta qualificação da revista. (Ver Resolução nº 
202/2013-PCM, publicada, na homepage do PCM, em “Normas e Regulamentos”). 

 
4º ) O aluno de DOUTORADO deverá anexar, ao requerimento, pelo menos um artigo, 

referente à sua tese, ACEITO PARA PUBLICAÇÃO, em periódico da área (comprovante de 
submissão), no mínimo, com Qualis B2, visto que, posteriormente, para envio da pasta 
acadêmica para emissão de diploma, há a exigência desta qualificação da revista. (Ver 
Resolução nº 202/2013-PCM, publicada, na homepage do PCM, em “Normas e 
Regulamentos”). 

 
 

Art. 48. A defesa da dissertação ou tese deverá ser requerida pelo candidato e pelo orientador, com sugestão dos membros da 
banca examinadora. 
 

§1º - O requerimento de defesa de Mestrado deverá ser acompanhado pelos exemplares da dissertação em número igual ao 
dos membros da banca examinadora, além de no mínimo um artigo referente à dissertação submetido em periódico.  
 

§2º - O requerimento de defesa de Doutorado deverá ser acompanhado pelos exemplares da tese em número igual ao dos 
membros da banca examinadora, além de no mínimo um artigo referente à pesquisa de doutoramento aceito para publicação 
em periódico. 
 

Art. 49. A dissertação, tese, ou trabalho equivalente, entregue em número suficiente, será encaminhada à Banca Examinadora, 
cujos membros, no prazo de 8 dias, a partir da data do recebimento, deverão manifestar-se por sua aceitação. 
 

Art. 50. Uma vez aceita a dissertação/tese pela Banca Examinadora, o aluno a defenderá, em sessão pública, no prazo 
máximo de 30 dias. 
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ATENÇÃO: 

O PRAZO MÁXIMO para defesa no Curso de MESTRADO é de 24 meses e no curso de 
DOUTORADO é de 48 meses. A contagem é por mês integral. Por exemplo: 

  
Exemplo 1: Turma ingressante em 2015, no mês de Março. 
MESTRADO: Tem até o último dia útil de fevereiro do ano de 2017 para realizar a defesa. 
DOUTORADO: Tem até o último dia útil de fevereiro do ano de 2019 para realizar a defesa. 

 

Exemplo 2: Turma ingressante em 2016, no mês de Abril. 
MESTRADO: Tem até o último dia útil de março do ano de 2018 para realizar a defesa. 
DOUTORADO: Tem até o último dia útil de março do ano de 2020 para realizar a defesa. 

 

Exemplo 3: Turma ingressante em 2014, no mês de Agosto. 
MESTRADO: Tem até o último dia útil de julho do ano de 2016 para realizar a defesa. 
DOUTORADO: Tem até o último dia útil de Julho do ano de 2018 para realizar a defesa. 

 

 


