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CHECKLIST PARA DEFESA:
(Imprimir as duas páginas deste documento e entregar apenas a primeira junto ao Formulário de

Encaminhamento de defesa. A segunda destina-se à orientação do discente aprovado).

Todos os campos relativos ao discente deverão estar preenchidos para o encaminhamento do
formulário de defesa.

1- PARA MARCAÇÃO DE DEFESA (PARA O DISCENTE) DE DISSERTAÇÕES/TESES:

Nome:

Orientador: Co-orientador:

E-mail: Telefone:

Data sugerida: Horário:
Formulário de encaminhamento de defesa impresso e assinado pelo aluno e
orientador entregue na recepção e uma via em doc por e-mail para o PPGBIOTEC
(mínimo de 30 dias de antecedência).

Créditos completos 12 (5 obrigatórios e 7 optativos) para mestrado e 20 (7 obrigatórios

e 13 optativos) para doutorado.

Realizou estágio em docência

Aprovado em Seminário de Qualificação

Defesa via Skype / Videoconferência (Em caso afirmativo os horários de início deverão
ser: manhã 08:30h e tarde 13:30h).

Não: Sim:

Formulário de solicitação de diárias e passagens (em caso de participação presencial
do membro externo)

N/A: SIM:

Formulário de participante externo preenchido e assinado.

Nota técnica preenchida pelo orientador, exclusivamente, para membro externo da
banca que não é servidor público federal.

N/A: Sim:

Todos os membros da banca estão cientes da data e horário solicitados.

Cópias dos documentos para expedição de diploma (Histórico da graduação; diploma
da graduação - frente e verso - assinado pelo aluno; Certidão de Registro Civil).

Comprovante do(s) produto(s) da dissertação/tese exigido(s), de acordo com as
especificações constantes na IN 001/2019. (O comprovante poderá ser entregue até
____________________ (15 dias antes da defesa)
(01 para Mestrado e 02 para Doutorado)
Nada consta da biblioteca

Formulário para cadastro de egressos

Parecer do SEIPI/NETEC (Em caso de sigilo. Seguir trâmites estabelecidos pela
Resolução do Conep n.º 013 de 05/07/2017)

N/A: Sim:

Obs: Em caso de vídeoconferência, informar IP para conexão e testar computador na sala da defesa ou
agendar teste da videoconferêcia no SETEC, com uma semana de antecedência.

Eu, ______________________________________________________, declaro estarem
corretos os dados informados acima.

Assinatura do aluno:_______________________________________.
*Obs.: Uma cópia da ata de defesa pertence ao aluno e poderá ser entregue ao mesmo no próprio dia da aprovação.
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3- APÓS A APROVAÇÃO NA DEFESA (PARA O DISCENTE):

Após a data de aprovação no exame de defesa de dissertação/tese, o aluno terá até 90 dias para
entrega na recepção do PPGBIOTEC de:

Formulário de Autorização de Divulgação da Dissertação (entregue junto à
versão final)

Sim:

Encaminhamento de versão final PPGBiotec Sim:

Termos de doação da dissertação/tese para a biblioteca Sim:

01 cópia em capa dura (contendo Ficha Catalográfica). Sim:

01 CD contendo uma cópia da dissertação/tese final em pdf (a capa do CD
deverá ser a folha de rosto da dissertação).

Sim:

Envio de 01 cópia da dissertação/tese final em pdf e 01 cópia em .doc do
resumo e abstract para o e-mail do PPGBIOTEC
(O resumo e abstract deverão ser enviados em doc para uso pelo PPGCF).

Sim:

Obs.: Os documentos para solicitação de diploma e a ata de aprovação serão encaminhados ao Setor de Expedição de
Diplomas em São João del-Rei em até 8 dias após o recebimento da versão final. O aluno poderá escolher o modelo de
diploma conforme informações abaixo ou link disponível na página do PPGCF “Como escolher seu diploma”.


