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ROTEIRO PARA BANCA EXAMINADORA 
 

O Programa de Pós-Graduação em Odontologia, em reunião do seu corpo Colegiado, deferiu a seguinte 
normativa para avaliação dos trabalhos:  
 
1- RECEBIMENTO DO VOLUME: O volume da dissertação e tese será enviado por e-mail em PDF, ficando a critério 
do membro da banca o recebimento adicional da versão impressa.  
 
2- PARECER DOS MEMBROS DA BANCA: O avaliador deverá entregar um parecer constando sua opinião sobre o 
trabalho avaliado contendo os seguintes itens: justificativa; relevância do tema; qualidade da metodologia; 
apresentação de resultados; discussão dos resultados e conclusão. Este parecer deverá ser entregue impresso 
ao orientador na abertura da sessão de arguição ou via e-mail em PDF, com pelo menos um dia de antecedência. 
 
3- NORMAS: As dissertações e teses produzidas pelo Programa adotam as normas de monografias, dissertações 
e teses da Universidade Federal de Pelotas, que se encontram no sítio da UFPel 
(sisbi.ufpel.edu.br/arquivos/PDF/Manual_Normas_UFPel_trabalhos_acadêmicos.pdf) ou na seção de 
downloads da página do PPGO. 
 
4- FORMATO DO VOLUME: As dissertações e teses poderão ser apresentadas em diferentes formatos (níveis de 
descrição) conforme  o Manual de Normas da UFPel supracitado.  Caso a apresentação seja no nível de descrição 
4, que contém o Projeto de pesquisa original como um capítulo do volume, este projeto deve apenas orientar o 
avaliador na leitura e compreensão do trabalho, pois o mesmo foi aprovado em banca de qualificação. Assim, 
comentários, sugestões e conceitos devem concentrar-se no restante do volume, dando preferência, quando 
houver, ao(s) capítulo(s) que abriga(m) o(s) artigo(s).  
 
5- APRESENTAÇÃO ORAL: O candidato terá até a 30 min (nível mestrado) e até 40 min (nível doutorado), 
impreterivelmente, para expor seu trabalho. 
 
6- ARGUIÇÃO: A palavra será inicialmente do membro externo; no caso de mais de um, arguirá primeiro aquele 
com maior tempo de docência. Cada avaliador terá até 50 min para arguição na forma de diálogo. 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. 
 
7- AVALIAÇÃO DO CANDIDATO: Cada membro da banca, exceto o orientador (presidente), possui voto, assim, 
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. Assim, na ata de defesa deverá constar a classificação: APROVADO (com reformulações mínimas): 
quando o trabalho necessita de pequenas reformulações que podem ser realizadas pelo próprio autor e seu 
orientador, podendo o trabalho ser imediatamente homologado pelo Colegiado de Pós-Graduação após 
realizadas as modificações sugeridas; e NÃO APROVADO: quando forem detectados problemas graves na 
metodologia, análise, interpretação dos resultados ou outro fator que justifique tal decisão. No caso de 
reprovação, uma justificativa deverá ser redigida no verso da ata. Todos os membros deverão assinar a ata de 
defesa. 
 
8- A Instrução Normativa 01/2017 do PPGO-UFPel estabelece normas e procedimentos para a condução dos 
trabalhos de defesa de dissertação e tese no PPGO/UFPel. Casos omissos deverão ser tratados diretamente com 
o orientador/presidente da banca. 
 
 
 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFPel 


