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Norma Interna nº 07/2020  

  

 

Estabelece normas para Exame de Defesa do Produto 

Final, em nível de Mestrado e Doutorado, e a 

Entrega dos Documentos Finais para homologação 

do título de mestre ou doutor pelo Programa de Pós-

graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária 

da Universidade Federal de Goiás.   

  

  

A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIA ANIMAL DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e 

regimentais, reunida em sessão plenária realizada no dia 06 de maio de 2021 e considerando 

as normas estabelecidas pela CAPES, UFG e o Regulamento do Programa de Pós-graduação: 

  

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Aprovar as normas para Exame de Defesa do Produto Final no Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal (PPGCA) da Escola de Veterinária da Universidade Federal 

de Goiás (EVZ). 

 

Parágrafo único. As solicitações referentes Exame de Defesa do Produto Final serão 

analisadas pela Comissão Administrativa do PPGCA. 
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Art. 2º Com antecedência mínima de 30 dias para a defesa do produto final de dissertação 

ou tese os orientadores e seus orientados devem elaborar pedido formal pelo Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI) e em seguida encaminhar solicitação formal ao PPGCA. 

 

 

Art. 3º Para a admissão do pedido pela Secretaria do PPGCA será necessário apresentar: 

I- o número do processo no sistema SEI, contendo o documento “Nomeação de 

banca” inserido e assinado pelo orientador e discente;  

II- a ficha de cadastro de participantes externos à UFG (disponível no site do 

PPGCA) e de outras unidades acadêmicas da UFG, devidamente preenchida pelo 

professor/pesquisador convidado; 

III- uma (01) versão da dissertação ou tese pré-defesa em meio digital; 

IV- o comprovante de submissão de um artigo científico em periódico no estrato 

Qualis, mínimo A4, ou na ausência de submissão, encaminhar justificativa assinada 

pelo discente e orientador que será avaliada pela Coordenação do PPGCA. 

 

 

Art. 4º O docente será responsável pela elaboração da carta convite (disponível no site do 

PPGCA) e disponibilização do trabalho impresso e/ou digital a cada membro da banca 

examinadora. 

 

 

Art. 5º A banca examinadora da defesa do produto final será composta por 

docentes/pesquisadores com titulação mínima de doutorado. 

§1º Para o Mestrado serão três (3) participantes: o orientador, um (1) 

docente/pesquisador (memória do exame de qualificação) e um (1) membro externo 

ao PPGCA. 

§2º Para o Doutorado serão cinco (5) participantes: o orientador, um (1) 

docente/pesquisador (memória do exame de qualificação), dois (2) 

docentes/pesquisadores externos (sendo pelo menos um externo a UFG) e um (1) 

integrante do PPGCA (exceto coorientadores).  
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§ 3º Como membros suplentes ao exame de defesa de mestrado e doutorado serão 

indicados um (1) suplente interno (UFG) e um (1) suplente externo (externo a UFG). 

 

Art. 6 º Sobre a defesa do produto final: 

I- será realizada somente após aprovação no exame de qualificação; 

II- poderá ocorrer após decorridos no mínimo trinta (30) dias da aprovação no exame 

de qualificação; 

III- será obrigatória a presença do orientador; 

IV- será realizada em sessão aberta; 

V- consistirá na avaliação da versão preliminar do produto final, elaborado pelo 

discente, sob a forma de texto único, capítulo(s) ou de artigos científicos; 

VII- o discente deverá expor oralmente os dados contidos na versão preliminar do 

produto final, com prazo de quarenta (40) minutos, mais ou menos dez (10) minutos 

e cada membro da banca examinadora contará com o mesmo tempo para a discussão. 

 

 

Art. 7º O resultado do julgamento da defesa do produto final será expresso em Aprovado ou 

Reprovado, não havendo neste caso atribuição de conceito. 

 

 

Art. 8º Será considerado aprovado na defesa do produto final o estudante que obtiver 

aprovação por maioria da banca examinadora. 

 

 

Art. 9º Será considerado reprovado no exame de defesa o estudante que obtiver reprovação 

por maioria da banca examinadora e a comissão examinadora deverá emitir parecer 

consubstanciado justificando a decisão, que constará na ata da sessão pública. 
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Art. 10. Efetivada a defesa do produto final, em caso de aprovação, o discente terá até trinta 

(30) dias para entregar a versão finalizada da dissertação ou tese, conforme a CEPEC 1403, 

Art. 47, parágrafo 4º.  

 

 

Art. 11. Para solicitar o diploma será necessário apresentar:  

I- um (1) exemplar encadernado e uma (1) cópia digital da dissertação/tese;  

II- nos casos pertinentes, folha de aprovação do projeto pelo comitê/comissão de 

ética anexada ao produto final;  

III- comprovante de recebimento de dissertação/tese pela Biblioteca Central;  

IV- cópias da carteira de identidade e do CPF para brasileiros;  

V- cópia do passaporte para estudantes estrangeiros, com data de validade do visto 

dentro do prazo da solicitação do diploma;  

VI- cópia do diploma de graduação;  

VII- cópia do diploma de mestrado para o nível de doutorado;  

VIII- cópia da certidão de casamento, caso o nome tenha sido alterado;  

IX- declaração de nada consta;  

X- para os doutorandos que receberam bolsa do CNPq, uma cópia da prestação de 

contas; 

XI- termo de ciência e autorização para publicação (TECA), assinado pelo discente 

e orientador.  

 

Art. 12. Os casos omissos na presente Norma deverão ser deliberados pela Coordenadoria 

do PPGCA. 

 

Profa. Dra. Danieli Brolo Martins 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal 

 

 

 

Profa. Dra. Ana Flávia Machado Botelho 

Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal 

 


