
 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ENGENHARIA  

 
  

Catalão, ___ de _______________ de __________. 
 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Em Engenharia Civil 

 
Prezado(a) Coordenador(a), 

Encaminhamos a sugestão de composição de Banca Examinadora da Defesa de Dissertação do(a) 

discente____________________________________________________________, intitulada _______ 

__________________________________________________________________________________, que será 

realizada no dia_________________, às____________, no(a)_________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Sugerimos para formação da Comissão Examinadora, os seguintes nomes: 

 

TITULARES: 

Membros do PPGEC da UFG/Regional Catalão 

1-_____________________________________________________________________orientador(a) 

2-_______________________________________________________________________________ 

Coorientador 

_________________________________________________________________________________ 

Membro Externo 

_________________________________________________________________________________ 

Instituição Atual: ______________________________________________________________ 

Departamento: ________________________________________________________________ 

Endereço de Correspondência:  

CPF: _______________________, RG: _________________ , Celular: ___________________ 

E-mail:______________________________________________________________________ 

Forma de participação:      presencial;       vídeo conferência 

Meio de locomoção (no caso de participação presencial) 

     Carro Próprio – informar a km percorrida (ida e volta):_______________ 

     Ônibus – Informar o valor da passagem (ida e volta):______________ 



 

 
 

     Avião - Informar a data, horário e n° de voo para compra da passagem 

____________________________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________________________ 

 

SUPLENTES: 

Membro do PPGEC da UFG/Regional Catalão 

_________________________________________________________________________________ 

Membro Externo 

________________________________________________________________________________ 

Instituição Atual: ______________________________________________________________ 

Departamento: ________________________________________________________________ 

Endereço de Correspondência:  

CPF: _______________________, RG: _________________ , Celular: ___________________ 

E-mail:______________________________________________________________________ 

 

 

Atenciosamente, 

 

________________________________________________________ 

Orientador 

 

________________________________________________________ 

Discente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

EXIGÊNCIAS PARA DEFESA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO INTERNA Nº9: 

 

-entrega do presente requerimento, à secretaria do PPGEC; 

- entrega de 5(cinco) exemplares seguindo o template, além de uma versão do trabalho em meio digital;   

- a defesa deverá ocorrer no prazo mínimo de 20 (vinte) dias e no máximo de 40 (quarenta) dias, contados do 
depósito dos 5 exemplares da Dissertação pelo candidato; 

- A comissão examinadora deverá ser composta por, no mínimo, por 3 (três) examinadores: o orientador e dois 

professores doutores, sendo, no mínimo, um externo ao Programa ou à UFG e devendo ter um suplente interno e 

um suplente externo ao PPPGEC; 

-o coorientador, se houver, poderá fazer parte da comissão examinadora, mas contará como membro adicional; 

-Comprovante de ter ao menos 1 (um) artigo relacionado ao seu Projeto de Pesquisa publicado, aceito ou em 

revisão em uma revista indexada, observando que esse artigo só poderá ser utilizado por um único discente. 

 


