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A Comunidade Acadêmica
Universidade Federal de Pelotas

O Programa de Pós-Graduação em Física de Universidade Federal de Pelotas vem
por meio deste tornar publico a metodologia que será implementada para realização de
defesas de trabalhos finais de mestrado e doutorado.

Os seminário devem ser abertos ao publico, salvo se houver proteção intelectual, e terão seu rito de
acordo com o regimento do programa ao qual o discente e docente estão submetidos.

O  Formulário  deve  ser  enviado  exclusivamente  para  o  endereço  eletrônico  (e-mail)
cpgfisica@ufpel.edu.br,  o  qual  deve  estar  assinado  pelo  orientador  e  em  formato  PDF.  Os
formulários pode ser encontrado na pagina do programa segundo o endereço abaixo:

Link para o site: https://wp.ufpel.edu.br/pgfisica/documentos/

Defesas de mestrado e doutorado:

As mesmas estão mantidas,  sendo que as datas devem ser reagendadas  pelo orientador junto a
coordenação informando via Formulário 4 de encaminhamento (modelo na Pagina do Programa) a
nova composição das bancas e informando os seguintes dados:

Mome completo dos membros da banca;
CPF de todos os membros da banca;
Data de nascimento de todos os membros da banca;
Ano da titulação de todos os membros da banca;
Instituição da titulação de doutorado de todos os membros da banca;
Areá de titulação de todos os membros da banca;
Email de todos os membros da banca;
Data;
Horário;
Meio de realização: (presencial ou videoconferência – qual sistema usará)

Importante: No caso da defesa de Tese deverá ser encaminhado também as cópias dos Artigos
publicados  pelo  discente,  sendo  que  ao  menos  uma  é  requisito  obrigatório  de  acordo  com  o
regimento do programa.

O texto deve ser encaminhado aos membros da banca com antecedência de 30 dias. Para isso é
preciso que seja encaminhada a coordenação o  Formulário 4 com 35 dias de antecedência para
realização das cartas convite, ata de defesa e certificados de participação. Após a confecção das
cartas convite as mesmas serão entregues ao orientador que será responsável por enviar as cópias
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aos membros da banca em papel ou eletrônica.

Link para como criar sala de conferência no Hangouts:

https://support.google.com/hangouts/answer/3111943?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR

Atenciosamente

________________________________
Prof. Dr. Mario Lucio Moreira

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física
Universidade Federal de pelotas


