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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
 

PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR EM ARTES, URBANIDADES E 

SUSTENTABILIDADE - PIPAUS 

 

 
RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 09 de 17 de fevereiro de 2017 

 
 
 

Normas para Defesa de Dissertação no Programa 
Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em 
Artes, Urbanidades e Sustentabilidade da UFSJ 
(PIPAUS/UFSJ). 

 
 
 
 

Art. 1°. A defesa da Dissertação de Mestrado deverá ser solicitada ao Colegiado do Curso até a 
primeira semana do 22° mês a partir da entrada no programa por meio de formulário (Anexo I), 
assinado pelo orientador e pelo candidato, contendo sugestões de nomes de titulares e suplente 
para a Banca Examinadora. 

 
§ 1°. O aluno deverá realizar a Defesa da Dissertação em até a última semana do 24º 
mês a partir da sua admissão no Programa. 

 
Art. 2°. A dissertação é defendida perante banca examinadora composta de 3 (três) membros 
docentes. 

 
Parágrafo único. A Banca Examinadora, indicada pelo Colegiado, será composta por 03 (três) 
membros: o orientador (ou o coorientador) mais dois docentes, além de um suplente. Um membro 
da banca, no mínimo, deverá ser externo à UFSJ e estar vinculado a um programa de pós- 
graduação. 

 
Art. 3°. Em comum acordo com o orientador, o candidato e a Banca Examinadora, o Colegiado 
determinará a data da defesa da Dissertação em até 30 (trinta) dias corridos da data de defesa. 

 
Art. 4°. O candidato deverá entregar na Secretaria do Programa, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos da data de defesa da dissertação, pelo menos 3 (três) cópias impressas da 
versão a ser defendida do trabalho de Dissertação, além da versão digital em formato pdf contendo 
a versão impressa e um arquivo com o conteúdo da prática para que a secretaria dê o 
encaminhamento aos membros titulares da Banca; em caso da necessidade de uma versão 
impressa para os membros suplentes da Banca, fica o candidato responsável pela impressão e 
encaminhamento à secretaria dessas cópias. 

 
Art. 5°. A sessão de defesa será pública e constará da apresentação, pelo candidato, do trabalho 
realizado e de uma arguição pela Banca Examinadora. 

 
§ 1°. A sessão será presidida pelo orientador do candidato. Na falta ou impedimento do 
orientador, o Colegiado designará um substituto para presidir a Banca Examinadora. 

 
§ 2°. O candidato deverá apresentar um seminário sobre o trabalho realizado, de 
duração entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) minutos. 

 

§ 3°. Após a apresentação por parte do candidato, cada membro da Banca Examinadora 
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terá, no máximo, 40 (quarenta) minutos para arguição. 
 

Art. 6°. Os membros da Banca Examinadora devem expressar seu julgamento por meio de uma ata 
lavrada e tornada pública imediatamente após a defesa da Dissertação. Será considerado aprovado 
na defesa de Dissertação o candidato que obtiver a aprovação unânime da Banca Examinadora. 

 
Art. 7°. No caso de aprovação com correções, o orientador ficará responsável pela verificação do 
cumprimento das correções a serem efetuadas pelo candidato, que deverá apresentar à Secretaria 
do Programa a versão digital da redação final e o arquivo da prática bem como 03 (três)  
exemplares encadernados em capa dura, e, separadamente um arquivo de texto editável contendo 
o resumo e o abstract até no máximo 90 (noventa) dias corridos após a sessão de defesa, 
juntamente com a declaração do orientador atestando as mudanças. 

 
Parágrafo único: Não serão aceitos arquivos por e-mail ou aplicativos de compartilhamento de 
arquivos na nuvem. 

 
Art. 8°. O candidato reprovado pode submeter-se à nova defesa, a critério da banca examinadora, 
respeitando o limite de prazo máximo para conclusão do curso de 30 (trinta) meses. 

 
Art. 9°. O discente reprovado na segunda defesa não tem direito à nova oportunidade. 

 

Art. 10 - Casos excepcionais ou omissos, devidamente documentados, serão analisados pelo 
Colegiado de Curso do Programa. 

 
Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor a partir dessa data. 

São João del-Rei, 17 de fevereiro de 2017. 

 
Prof. Dr. Adilson Siqueira 

Presidente do Colegiado 

 
 
 
 
 
 
 

Resumo das Normas de Defesa 
 

Prazo A banca deverá ser definida em até 45 (quarenta e cinco) 
dias corridos antes da data pretendida para a defesa, por 
meio de ofício (Anexo I), assinado pelo orientador e pelo 
candidato. 

Prazo para 
impressa 

entrega da cópia Pelo menos 30 (trinta) dias corridos de antecedência da 
defesa. 

Número de cópias a serem 
entregues 

3 (três) cópias impressas . 

Tempo para apresentação do 
seminário de defesa 

30 a 40 minutos. 

Banca Examinadora 02 membros titulares e 01 suplente (pelo menos um 
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 membro externo à UFSJ). 

Reprovação Se reprovado, o aluno poderá submeter-se à nova defesa 
no prazo de 90 (noventa) dias. No caso de segunda 
reprovação não haverá outra oportunidade. 

Formato da Dissertação A sugestão de formatação está disponível na página do 
Programa, na internet, podendo ser modificada de acordo 
com as necessidades específicas. 

Prazo para entrega da versão final 90 dias corridos após a defesa . 

Número de cópias da versão final Versão digital da redação final e o arquivo da prática bem 
como 03 (três) exemplares encadernados em capa dura e, 
separadamente, um arquivo de texto editável contendo o 
resumo e o abstract. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 

 
PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR EM ARTES, URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE - 

PIPAUS 

 

ANEXO I 

 

 

Eu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aluna(o) regularmente matriculado(a) no 

Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e 

Sustentabilidade - PIPAUS - solicito ao Colegiado de Curso a aprovação da indicação de Banca 

Examinadora para avaliação de minha Qualificação /Defesa de Dissertação de Mestrado com título 

xxxxxxxxxxxxxx, a realizar-se no dia xxxx, horário xxxxxxx, na sala xxxxxxxx , no Campus 

xxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Sugestões de nomes de titulares e suplente para a Banca Examinadora. 
 

 

 
 
 

São João del-Rei,            de                             de  . 
 

 

 

 

 
Assinatura do Aluno Assinatura do Orientador 
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