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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01-2017/PPGO 
 

 
Estabelece normas e procedimentos para a condução dos 
trabalhos de defesa de dissertação e tese no PPGO/UFPel. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, no uso de suas atribuições legais, divulga 
a presente instrução normativa, considerando a necessidade de guiar o cumprimento das formalidades e 
condução dos trabalhos dos processos de defesa pública (dissertações e teses) dos discentes do Programa, 
resolve estabelecer o seguinte roteiro para o adequado andamento e padronização das atividades desenvolvidas. 

 
 

1) ANTES DA DEFESA: 
 
1.1 O discente poderá solicitar abertura do processo de defesa pública após cumprimento do número mínimo 
de créditos, disciplinas obrigatórias da ênfase, suficiência em língua inglesa e rendimento escolar mínimo 
conforme regimento do PPGO 2017. 
 
1.2 Prazo: A abertura do processo de defesa pública deve ser solicitada com, no mínimo, 30 dias de antecedência 
da data prevista para a defesa. 
 
1.3 Data e local da defesa:  É de responsabilidade do candidato e orientador providenciarem junto à Secretaria 
a reserva da data, horário e local para realização da defesa.  
 
1.4 Banca examinadora: Cabe ao orientador escolher e propor ao Colegiado os componentes da banca, 
obedecendo ao regimento do Programa e seguindo critérios que garantam a lisura do processo. Todos os 
componentes da banca deverão ter título de Doutor. Para dissertações de mestrado, a banca será composta por 
um presidente (orientador ou co-orientador do aluno) e por mais dois membros titulares e dois suplentes, 
devendo um membro titular e um suplente serem externos ao PPGO. Para teses de doutorado, a banca será 
composta por um presidente (orientador ou co-orientador do discente) e por mais três membros titulares, sendo 
ao menos dois externos ao PPGO, e dois membros suplentes, sendo ao menos um externo ao PPGO. Serão 
considerados membros internos os professores ou pós-doutorandos cadastrados como professores 
permanentes ou colaboradores do Programa.  
 
1.5 Documentos necessários: Deve ser entregue à Secretaria o documento referente a solicitação de abertura 
de processo de defesa (disponível no site do Programa), um exemplar da dissertação ou tese em formato PDF 
conforme o Manual de Normas para Trabalhos Acadêmicos UFPel seguindo o Template para dissertações e teses 
do PPGO (disponível no site do Programa) para apreciação e aprovação do Colegiado. A verificação do formato 
e enquadramento nas normas da UFPel é de reponsabilidade do candidato e do orientador. O candidato deve 
verificar se os diplomas de doutorado dos membros da banca já estão disponíveis na Secretaria, na ausência 
destes deve ser entregue cópia impressa à Secretaria. Devem ser entregues também histórico escolar completo 
e atualizado (modelo PRPPG); comprovante de aprovação no teste de suficiência em língua inglesa; cópia da 
cédula de identidade; cópia do último diploma obtido (graduação ou mestrado); cópia de certidão de nascimento 
ou casamento (em caso de alteração de sobrenome). Estes documentos são requisitos da PRPPG. 
 
1.6 Após aprovação da abertura de defesa: Cabe ao Colegiado apreciar e aprovar a solicitação de defesa. Após 
aprovação, deve ser solicitado junto à Secretaria as cartas convite para a banca com, no mínimo, 15 dias de 
antecedência à data da defesa. Estas serão enviadas ao candidato em formato PDF via e-mail. É de 
responsabilidade do candidato e orientador o envio para todos os membros da banca, incluindo suplentes, da 
carta convite, juntamente com o roteiro para banca examinadora (disponível no site do Programa) e a versão 
final aprovada pelo Colegiado da dissertação ou tese em PDF via e-mail. Neste email, deve ser verificado 
individualmente com cada membro da banca examinadora a necessidade de envio de volume impresso para 
apreciação, de acordo com a preferência do examinador, o que deverá ser providenciado imediatamente pelo 
candidato. Caberá à Secretaria a divulgação pública da defesa, porém o candidato deve reforçar a necessidade 
de divulgação junto à Secretaria com ao menos uma semana de antecedência. 
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1.7 Documentos para a defesa: Cabe ao orientador e candidato retirarem junto à Secretaria, com uma semana 
de antecedência à data da defesa, cópia impressa da ata de defesa e das portarias para os membros da banca e 
certificarem-se do correto preenchimento dos documentos. 
 
2) NO DIA DA DEFESA: 
 
2.1 Local de defesa e recursos disponíveis: Cabe ao orientador e candidato certificarem-se de que está tudo em 
ordem com a sala de defesa, incluindo projetor multimídia, computador, passador de slides e outros 
equipamentos ou dispositivos necessários. 
 
2.2 É de inteira responsabilidade do orientador e candidato providenciarem água, copos, guardanapos, açúcar, 
adoçante, café e quaisquer acompanhamentos para os componentes da banca, a critério do candidato e seu 
orientador. 
 
2.3 Documentos: Certificar-se de que os documentos necessários (ata e portaria) estão de posse do orientador.  
 
2.4 Abertura da banca: O presidente da banca fica encarregado de realizar a abertura e condução dos trabalhos. 
No ato de abertura, o presidente deve obrigatoriamente apresentar o candidato (citando área do PPGO, ênfase 
e nível), título do trabalho, co-orientador(es) e professores componentes da banca (inclusive suplentes). A 
apresentação dos membros da banca envolve referência à titulação (citando instituições outorgadoras dos 
títulos), posição ocupada e outras informações julgadas relevantes. O presidente da banca deve também 
informar que, durante a defesa pública, não deve ser feito uso de equipamentos eletrônicos, e que o silêncio é 
essencial para o bom andamento dos trabalhos. 
 
2.5 Apresentação oral do candidato: Após apresentação dos membros da banca o presidente deve passar a 
palavra ao candidato, destacando que este terá de 20 a 30 minutos (nível mestrado) e de 30 a 40 minutos (nível 
doutorado), impreterivelmente, para expor seu trabalho. 
  
2.6 Mesa avaliadora: Encerrada a apresentação do candidato, o presidente da banca deverá convidar os 
componentes titulares para comporem a mesa avaliadora. 
 
2.7 Arguição: Após acomodação dos membros da banca, o presidente deverá informar a todos que cada avaliador 
terá até 50 min para arguição na forma de diálogo, podendo este tempo excepcionalmente ser dividido 
igualmente entre perguntas e respostas. A palavra deverá ser passada inicialmente ao membro externo; no caso 
de mais de um, deverá arguir primeiro aquele com maior tempo de docência. Ao final da arguição do(s) 
membro(s) externo(s), a palavra deverá ser imediatamente passada ao membro interno. 
 
2.8 Intervalo: Para defesas de doutorado, a critério do presidente da banca, poderá ser estipulado intervalo de, 
no máximo, 15 min após a arguição do segundo avaliador. 
 
2.9 Arguição do orientador: Observa-se que a defesa do trabalho é do candidato, sendo este o responsável por  
responder as perguntas dos membros da banca. O orientador deverá fazer suas considerações acerca do trabalho 
e das colocações dos demais membros da banca somente ao final da arguição de todos os demais membros, 
respeitando o tempo máximo de 15 min. Não deve ser aberta a palavra ao público, incluindo co-orientadores ou 
suplentes. 
 
2.10 Avaliação do candidato: Após sua arguição, o orientador, na qualidade de presidente da banca, deverá 
reunir-se em particular para realizar a avaliação do candidato. A ata de defesa deve ser assinada por todos os 
membros da banca e acrescentada pro escrito a condição “APROVADO”  ou “NÃO APROVADO”, conforme 
decisão da banca examinadora. Será considerado aprovado: 1) na defesa de Dissertação, o candidato que obtiver 
a aprovação dos membros titulares da Banca Examinadora, nos casos de empate o presidente da banca terá 
direito a voto no julgamento; 2) na defesa de Tese, o candidato que obtiver a aprovação da maioria dos membros 
titulares da Banca Examinadora, sem voto do presidente. 
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2.11 Leitura do parecer e considerações finais: Finalizada a avaliação, candidato e público (ou banca) voltam à 
sala de defesa e o presidente lê o parecer emitido. Após leitura do parecer, o orientador poderá realizar suas 
considerações finais e agradecimentos, passando em seguida a palavra ao candidato para que faça o mesmo, 
ambos terão até 15 min. 
  
2.12 Encerramento: Finalizados os agradecimentos, o presidente deverá encerrar oficialmente a sessão e fazer a 
entrega da ata de defesa junto à Secretaria. É de responsabilidade do orientador e candidato desligarem 
multimídia, ar condicionado, outros dispositivos e deixar a sala em ordem. 
 
2.13 Situações não previstas neste roteiro deverão ser decididas pelo presidente da banca e informadas ao 
Colegiado do PPGO. 
 
3) APÓS A DEFESA: 
 
3.1 Se aprovada a dissertação ou tese, o discente deverá apresentar ao Programa, no prazo máximo de 30 dias, 
a versão definitiva, devidamente corrigida conforme as normas vigentes, no formato digital (PDF) em meio 
magnético (CD). Documentos comprobatórios de defesa só serão emitidos após entrega da cópia final da 
tese/dissertação devidamente corrigida e avaliada pelo orientador. Caso o prazo não seja cumprido, a solicitação 
do documento comprobatório não será considerada prioridade. 
 
 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação no Colegiado. 
 
 
 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFPel, 20 de abril de 2017. 


