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FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO/TESE

Discente

Orientador Principal

Co-Orientador

Data e horário

Local

Título Final (Dissertação/Tese)

MESTRADO

Nome completo

Membro titular interno

Membro suplente interno

Revisor (interno)

Nome completo CPF PPG de vínculo Link CV Lattes

Membro titular externo (preferencialmente 
docente de um PPG Nucleadora)

Membro suplente externo

Defesa em caráter de sigilo?            
Autoriza a divulgação 
da dissertação?
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SIM NÃO SIM NÃO
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DOUTORADO

Nome completo

1 - Membro titular interno

2 - Membro titular interno

Membro suplente interno
*

Revisor (interno)

Nome completo CPF PPG de vínculo Link CV Lattes

1 - Membro titular externo 
(preferencialmente docente de um PPG 
Nucleadora)

2 - Membro titular externo

Membro suplente externo

Defesa em caráter de sigilo?            
Autoriza a divulgação 
da dissertação?

         

Data: _______/______/_______ Assinatura do Prof.  Orientador:___________________________________________________________

Assinatura do Discente:_________________________________________________________

Observações Importantes:
1. Para ser membro da banca avaliadora é necessário ter no mínimo 3 (Três) publicações em periódicos indexados nos últimos 4 (quatro) anos e ter orientado ao menos 1 (um)

aluno de pós-graduação nos últimos 5 (cinco) anos. Os membros internos e externos não podem ter trabalho científico publicado em revista científica com o discente. Caso
algum membro da banca não atenda aos critérios mencionados, favor justificar (em folha anexa). Não há modelo específico.

2. O membro suplente interno pode ser o revisor.
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3. O Orientador deve encaminhar este formulário para o e-mail: pmpgcfnupem@gmail.com
4. Este documento deve ser entregue com 60 (sessenta) dias de antecedência em relação à data da defesa.
5. Caso, seja uma defesa SIGILOSA o documento deve ser entregue com 90 (noventa) dias de antecedência em relação à data de defesa de dissertação.
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