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RESOLUÇÃO 013/2015 
 

 
Estabelece normas para solicitação de 
banca de defesa de dissertação e a 
entrega dos documentos finais para 
titulação no Programa de Pós-
graduação em Nutrição e Saúde da 
Faculdade de Nutrição da Universidade 
Federal de Goiás 

 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, 
reunida em reunião ordinária em 13/02/2015, tendo em vista o Regulamento do 
Curso: 
 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º. O Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde da Faculdade de 
Nutrição da Universidade Federal de Goiás (PPGNut/UFG) solicitará aos professores 
orientadores que elaborem pedido oficial de defesa de dissertação dos alunos sob 
sua orientação; 

 
 

Art. 2º. Será exigido para a formalização do pedido: 
 
§1º Requerimento do orientador encaminhado com no mínimo 30 (trinta) dias de 
antecedência da data prevista para defesa do produto final à Coordenação do 
PPGNut/UFG, do qual deverá constar a lista de 05 (cinco) nomes de docentes e ou 
pesquisadores, sendo pelo menos 02 (dois) nomes externos ao Programa (um 
titular e um suplente), sugeridos para a composição da Banca Examinadora; 
 
§2º Pelo menos um membro titular da Banca de defesa deverá ter participado do 
Exame de Qualificação do aluno;  
 
§3º Ter integralizado os créditos exigidos incluindo estágio de docência; 

 
 

Art. 3º. Na data de realização da defesa, em sessão aberta, o aluno deverá expor 
oralmente os dados contidos na versão preliminar do produto final em trinta (30) 
minutos, observada a tolerância de 10 minutos, sendo posteriormente argüido 
pelos membros da banca examinadora. 
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§1º Cada membro da banca examinadora contará com o mesmo tempo para a 
arguição com o aluno; 
 
§2º O resultado do julgamento será expresso por uma das seguintes avaliações: 
Aprovado ou Reprovado; 

 
 

Art. 4º. Efetivada a defesa e em caso de aprovação, serão exigidos do aluno os 
documentos para solicitação de diploma (lista e modelos disponíveis na página de 
internet do PPGNut) no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da 
defesa.  
 
Parágrafo Único: o não cumprimento desse prazo sem justificativa poderá implicar 
no atraso da entrega dos documentos para titulação do aluno.  

 
 

Art. 5º. No caso do aluno não cumprir o prazo determinado no Artigo 4º, o 
orientador poderá publicar um ou mais artigos extraídos da versão final, situando-
se como primeiro autor; 

 
 

Art. 6º. Os casos não contemplados na presente Resolução serão deliberados pela 
CPGNut/UFG. 

 

 

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 


