
1 
 

 

NORMAS PARA DEFESA DE TESE DOUTORADO PPGCOM/UFG 

 
Estabelece as normas complementares para 
realização da Defesa de Tese do Curso de Doutorado 
em Comunicação em conformidade com a Resolução – 
CEPEC nº 1642 e Resolução CEPEC Nº 1403 que 
regulamenta os Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu da Universidade Federal de Goiás. 

 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, em reunião realizada em 15 

de dezembro de 2021, 

 
RESOLVE: 

Art. 1º. O (a) aluno (a) do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

aprovado (a) previamente em Exame de Qualificação deverá se submeter à 

defesa da tese de Doutorado, em sessão pública presencial ou por 

teleconferência. 

 
Art. 2º. Por Tese, nesta norma, entende-se um texto crítico, reflexivo e 

argumentativo baseado em pesquisa realizada no âmbito do PPGCOM que 

demonstre conhecimento relevante, original, teórico e conceitualmente consistente 

e inovador para os estudos comunicacionais, a critério da comissão examinadora. 

 
§1º A relevância acadêmica deriva da sua potencial contribuição, 

demonstrada ao longo da exposição dos resultados da pesquisa realizada, 

para a renovação e/ou ampliação teórica, conceitual e/ou metodológica dos 

estudos comunicacionais. 

 
§ 2º A relevância social da tese articula-se ao seu potencial de renovação 

e/ou ampliação crítica dos conhecimentos difundidos acerca dos processos 

comunicacionais. 

 
Art. 3º O corpo do texto da Tese obedecerá às seguintes exigências: 
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I - Apresenta o objeto de pesquisa e justifica sua relevância acadêmica e 

social; 

 
II - Expõe o argumento que norteia a tese e os pressupostos teóricos que o 

fundamenta; 

 
III – Oferece consistente diálogo com a bibliografia de referência, no sentido 

de esclarecer a contribuição do trabalho para o campo de estudos 

comunicacionais e sua originalidade; 

 
IV – Destaca métodos, técnicas e procedimentos metodológicos que 

norteiam o trabalho, bem como a composição de corpus, operadores 

conceituais e analíticos; 

 
V – Detalha rigorosamente os resultados da pesquisa de forma lógica e 

explícita; 

 
VI – Obedece fielmente às regras da ABNT e às boas práticas de redação 

científica; 

 
VII - Apresenta conformidade com as práticas de integridade acadêmica 

normatizadas pelo PPGCOM e pela PRPG/UFG. 

 
Art. 4º. Para fazer o agendamento da defesa de Tese, o(a) aluno(a) deverá cumprir 

as seguintes exigências: 

 
I - Apresentar formulário próprio de solicitação de defesa, disponível no site 

do PPGCOM, devidamente assinado tanto pelo orientador (a) quanto pelo 

(a) orientando (a), e protocolado na Secretaria do Programa 30 (trinta) dias 

antes da data prevista para a sessão de defesa; 
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II – Anexar ao pedido, histórico escolar comprovando a integralização dos 

créditos e relatório de conclusão de atividades complementares; 

 
III - Anexar comprovante de publicação ou carta de aceite sobre o tema da 

Tese produzido em conjunto com o(a) orientador(a) num total de 100 pontos 

que podem ser assim atingidos: 

 

CATEGORIA PONTUAÇÃO 

Artigo em revista científica da área Comunicação e 
Informação com Qualis igual ou superior a B2 ou 

fator de impacto equivalente 

100 

Capítulos de livros publicados em editora 
universitária ou equivalente que possua corpo 

editorial externa à UFG 

50 

Trabalho completo publicado em anais dos encontros 
anuais da Compós ou da Enancib 

50 

 
 
 
 

IV - Apresentar documento/declaração assinado no qual assume o 

ineditismo da obra. 

 
Art. 5º O prazo limite para a realização da defesa de Tese, contado a partir da data 

da primeira matrícula, é de 36 (trinta e seis) meses, conforme prevê a APCN do 

Programa de Pós-graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e 

Comunicação. 

 
Art. 6º. A Tese somente poderá ser submetida à apreciação da banca 

examinadora: 

 
I - Se a comissão examinadora for aprovada pela Coordenadoria do 

PPGCOM; 

 
II – Se tiver sido revisada e aprovada pelo(a) orientador(a); 

 
III – Se tiver sido submetida à revisão textual, ortográfica e de adequação 

às regras da ABNT; 

 
IV - Se tiver de acordo com as práticas de integridade acadêmica 

normalizadas pelo PPGCOM e pela PRPG/UFG. 
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§ 1º. Caberá ao orientador (a) comunicar à Coordenação do PPGCOM 

quando os requisitos citados não forem cumpridos. 

 
Art. 7º O depósito do texto da Tese deverá ser feito, impreterivelmente, em um 

prazo de 30 (trinta) dias antes da data prevista para defesa. 

 
§ 1º. O (a) aluno (a) deverá depositar 5 (cinco) exemplares da Tese em 

formato impresso e/ou enviar arquivo eletrônico para os membros da 

comissão examinadora. 

 
Art. 8º A comissão examinadora de tese de Doutorado deverá ser constituída por 

cinco membros titulares e um suplente, sendo membro nato e presidente o(a) 

orientador(a) do(a) candidato(a). Na composição da comissão, dois dos membros 

titulares, no mínimo, deverão ser externos ao PPGCOM e todos(as) 

necessariamente vinculados a algum Programa de Pós-Graduação stricto sensu. 

 
§ 1º. Não poderão fazer parte da comissão examinadora, parentes afins do 

candidato até o terceiro grau. 

 
§ 2º. Caberá ao orientador(a) e ao discente em comum acordo indicarem os 

componentes da banca e a data do exame, que devem ser homologados 

pela Coordenadoria do PPGCOM. 

 
Art. 9º O presidente da comissão examinadora da Tese poderá proceder da 

seguinte forma na condução dos trabalhos de defesa: 

 
§ 1º. O (a) discente terá 30 (trinta) minutos para fazer a defesa oral do seu 

trabalho de Tese, com uma tolerância de cinco minutos. 

 
§ 2º. Cada membro da comissão examinadora terá até 30 (trinta) minutos 

para arguir o (a) discente, que terá igual tempo para a réplica ao final das 

arguições. 

 
§ 3º. Encerrada a arguição, a banca se reunirá em sessão reservada, sem 

a presença do (a) discente para deliberar sobre o resultado que deverá 

ser registrado em ata própria, assinada por todos os membros da banca 

via sistema SEI. 

 
§ 4º. Após a deliberação, com a presença do (a) discente, o presidente 
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da banca comunicará o resultado que deverá ser registrado como 

“aprovado” ou “reprovado”. 

 
§ 5º. Quando aprovada a Tese, o (a) discente terá o prazo de até 30 (trinta) 

dias para o efetuar as correções sugeridas pela comissão examinadora e 

apresentar o trabalho em sua redação definitiva junto à Secretaria do 

PPGCOM, juntamente com os demais documentos exigidos para solicitação 

do diploma. 

 
Art. 10º. Entende-se que o não cumprimento dos requisitos previstos nesta 

resolução implicará na reprovação do discente e consequente exclusão do 

PPGCOM. 

 
Art. 11º. Os casos omissos serão decididos pela Coordenadoria do PPGCOM. 

Art. 12º. A presente normativa entra em vigor nesta data. 

 
Goiânia, 15 de dezembro de 2021. 


