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PROCEDIMENTOS DO PPGMDR PARA QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE 
DISSERTAÇÃO 

 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
 

1. Entrega do formulário de Solicitação de banca de qualificação (com ciência do aluno) 
▪ Disponível no site do PPGMDR (aba institucional/formulários) “Pedido de 

Homologação de banca”; 
2. A Entrega do formulário de ser feita menos 15 dias antes da qualificação; 
3. No formulário deverá constar a informação da plataforma que será utilizada para a 

apresentação remota, com o link para a videoconferência, e os e-mails de todos os 
membros da banca; 

4. O Formulário e o projeto de qualificação em pdf devem ser enviados por e-mail para: 
ppgmdr@gmail.com com cópia para monnya.karollyne@gmail.com. 

5. A gravação da apresentação, entre 30 a 40 minutos, deverá ser enviada para os 
mesmos e-mails (alínea 4). 

 

DEFESA DE DISSERTAÇÃO 
 

1. Entrega do Formulário de Solicitação de banca de defesa de dissertação 
▪ Disponível no site do PPGMDR (aba institucional/formulários) “Pedido de 

Homologação de banca” 

2. Entrega do formulário pelo menos 15 dias antes da defesa; 
3. No formulário deverá constar a informação da plataforma que será utilizada para a 

apresentação remota, com o link para a videoconferência, e os e-mails de todos os 
membros da banca; 

4. O Formulário e a dissertação devem ser enviados por e-mail para: 
ppgmdr@gmail.com com cópia para monnya.karollyne@gmail.com. 

5. A gravação da apresentação, entre 30 a 40 minutos, deverá ser enviada para os 

mesmos e-mails (alínea 4). 
 

PROCEDIMENTOS DE SECRETARIA DO PPGMDR 
 

1. A Ata será enviada 24 horas antes da data da qualificação ou defesa para o 
Orientador: 

▪ É da responsabilidade do Orientador entregar a ata na Secretaria, devidamente 

assinada por todos, no prazo de até 5 dias úteis, para o e-mail: ppgmdr@gmail.com 
com cópia para monnya.karollyne@gmail.com. 

2. As Declarações de banca serão enviadas pela Secretaria do PPGMDR, após a 
devolução da ata; 

3. A data da qualificação/defesa será publicada: 

▪ Site do PPGMDR; site geral da UNIFAP, na aba da pós-graduação; pelo SIGAA e pela 
rede social mais utilizada pela turma. 

4. Enviar para os membros da Banca a Ficha de Avaliação da qualificação/defesa de 
dissertação. 
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PROCEDIMENTOS PARA ORIENTADORES 
 

1. Fazer chegar à Secretaria do PPGMDR o Formulário de Solicitação de Homologação 

da Banca de qualificação/dissertação, a ser enviado por e-mail para: 
ppgmdr@gmail.com com cópia para monnya.karollyne@gmail.com. 

2. Enviar para os membros da Banca o arquivo em pdf do projeto de qualificação e/ou 
a dissertação e o respectivo vídeo de apresentação; 

3. Preencher a ata e devolvê-la para a secretaria, devidamente assinada, até 5 dias 
úteis decorrentes da qualificação/defesa; 

4. Devolver a ficha de Avaliação da qualificação/defesa de dissertação para a Secretaria 

do PPGMDR, devidamente preenchida e assinada, por e-mail: ppgmdr@gmail.com 
com cópia para monnya.karollyne@gmail.com. 

 
OBSERVAÇÃO: é da responsabilidade do discente acompanhar todas as diligências de seu 

orientador, a gravação do vídeo e o cumprimento dos demais procedimentos regimentais 
do PPGMDR. 
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