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ORIENTAÇÕES PARA EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA DURANTE O PERÍODO DE 
PANDEMIA 

 
 
Prezadas(os) professoras(es) e alunas(os). 
 
Durante o período de pandemia, enquanto não tivermos atividades presenciais, os Exames de Qualificação e 
Defesas deverão ocorrer virtualmente. A maioria dos alunos e até mesmo o Conselho Acadêmico, para suas 
reuniões, tem utilizado o Google Meet, ele tem atendido muito bem as nossas necessidades.  
 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
 

1) Para que o aluno possa qualificar, deve ter as Atividades Complementares aprovadas pelo Conselho 
Acadêmico. (Excepcionalmente, o aluno de mestrado, turma 2019, que não conseguir concluir as 
atividades até o Exame de qualificação (EQ), poderá solicitar ao CA autorização para realizar o Exame 
sem ter concluído as ACs. Para isso, deverá encaminhar, à secretaria do PCM, uma carta solicitando 
essa permissão, juntando as folhas do Requerimento de Contagem de AC, onde constam atividades 
– nesse momento, sem os comprovantes – e justificando quais eventos tiveram alteração em seu 
calendário e que estava inscrito). ATENÇÃO: Para a defesa, as Atividades Complementares deverão 
estar cumpridas e aprovados. Caso contrário, o aluno fica impedido de defender; 
 

2) O aluno deve encaminhar, por e-mail, o requerimento de submissão de banca, para apreciação do 
Conselho Acadêmico, com, pelo menos, 45 ou 60 dias de antecedência, de acordo com as normas do 
PCM; 

 
3) Com, pelo menos, 30 dias de antecedência, o pós-graduando encaminhará, por e-mail, o 

requerimento de agendamento do EQ, arquivo em Word e PDF da dissertação/tese e link do Google 
Meet para envio aos membros da banca e divulgação aos demais pós-graduandos; 

 
4) Para o Exame de Qualificação, o aluno deverá fazer a apresentação normal pelo Google Meet ou 

outra plataforma aos membros da banca, da mesma forma que o EQ presencial. 
a. Em qualificação, os membros externos são considerados pareceristas e não precisam 

participar desta apresentação, mas, se assim desejarem, podem estar sincronamente no 
momento da avaliação. Os membros do PCM devem participar de forma síncrona. 

b. Todos os membros devem enviar o parecer (modelo que a secretaria envia junto com a carta 
e o trabalho do aluno), inclusive os do PCM, pois há normas que determinam isso e há uma 
Autorização para que o orientador/presidente da banca assine a ata em seu lugar. 

c. A Secretaria encaminhará, a todos os membros da banca, uma carta convite com todos os 
dados da defesa, os arquivos da dissertação/tese, o link (que o aluno deverá ter gerado) para 
participar da defesa e o formulário para parecer de banca de forma remota. Nesse 
formulário, há a autorização do avaliador para que o orientador assine a ata por todos. 

d. Antes do dia do Exame, a secretaria enviará ao Orientador/presidente da banca todos os 
documentos referentes ao EQ (Ata e Certificados).  

e. Os demais membros titulares da banca encaminharão o parecer ao orientador que os 
encaminhará para a secretaria do PCM juntamente com a ata já assinada. 

 
 
ATENÇÃO: Se ainda tiver alguma dúvida, procure orientação da Secretaria do PCM via e-mail.  
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DEFESA DE DISSERTAÇÃO OU TESE 
 

1) Os alunos do Mestrado (ingresso em 2019) e os de Doutorado (ingresso em 2017) tem o prazo 
máximo para defesa até 28/02/2021. Caso o aluno não consiga defender até essa data, deverá 
submeter, ao Conselho Acadêmico, um requerimento de prorrogação de prazo (ver formulário na 
página do PCM). De acordo com o regulamento do programa, pode ser solicitado até 06 meses de 
prorrogação, ininterruptos ou não. Então, pode prorrogar até, no máximo, 28/08/2021. Caso solicite 
um prazo e consiga concluir antes da data solicitada, não há problema em defender antes; 
 

2) Para que o aluno possa agendar sua Defesa, não pode ter nenhuma pendência junto ao programa, 
conforme prevê o Regulamento; 

 
3) O aluno deve encaminhar, por e-mail, o requerimento de submissão de banca, para apreciação do 

Conselho Acadêmico, com, pelo menos 45 ou 60 dias de antecedência, de acordo com as normas do 
PCM; 

 
4) Com, pelo menos, 30 dias de antecedência, o pós-graduando encaminhará, por e-mail, o 

requerimento de agendamento da defesa, arquivo em Word e PDF da dissertação/tese e link do 
Google Meet para envio aos membros da banca e divulgação aos demais pós-graduandos; 

 
5) Para a Defesa da dissertação/tese, o aluno deverá fazer a apresentação normal pelo Google Meet 

ou outra plataforma aos membros da banca, da mesma forma que numa defesa presencial. 
a. Todos os membros devem participar desta apresentação (de forma remota).  
b. Todos os membros devem enviar o parecer (modelo que a secretaria envia junto com a carta 

e o trabalho do aluno), inclusive os do PCM, pois há normas que determinam isso, e há uma 
Autorização para que o orientador/presidente da banca assine a ata em seu lugar. 

c. A Secretaria encaminhará, a todos os membros da banca, uma carta convite com todos os 
dados da defesa, os arquivos da dissertação/tese, o link para participar da defesa e o 
formulário para parecer de banca de forma remota. Nesse formulário, há a autorização do 
avaliador para que o orientador assine a ata por todos. 

d. Antes do dia da Defesa, a secretaria enviará ao Orientador/presidente da banca todos os 
documentos referentes à avaliação (Ata, Folha de Aprovação e Certificados).  

e. Os demais membros titulares da banca encaminharão o parecer ao orientador que os 
encaminhará, para a secretaria do PCM, juntamente com a ata e a folha de aprovação já 
assinadas. 

 
 
 

 
ATENÇÃO: Se ainda tiver alguma dúvida, procure orientação da Secretaria do PCM via e-mail. 

 


