INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO DE DEFESA (Dissertação ou Tese)
A Tese, para o nível de doutorado, a Dissertação para o nível de mestrado
e o Artigo Científico, para ambos os níveis, deverão constituir a produção científica
obrigatória do aluno, ao final do curso. O Artigo Científico é produto direto da Tese
ou da Dissertação, enviado para publicação, ou publicado em periódico de Qualis
A1, A2 ou B1 (área de avaliação da CAPES: Medicina II) em colaboração com o
orientador.
Para marcar a defesa, será necessário respeitar os prazos de julgamento e
posterior aprovação pela PROPESQ, ou seja, 30 dias para avaliação e aprovação
da comissão de pós-graduação, mais 30 dias para avaliação e aprovação pela
PROPESQ e mais 30 dias para apreciação da banca examinadora. Assim, a data
da defesa deve ser escolhida, no mínimo, 90 dias após a entrega dos
documentos obrigatórios na secretaria do Programa.
1- Documentos obrigatórios para marcar a defesa:
a. Carta do orientador informando que sua Dissertação/Tese esta apta para defesa
(Anexo1).
b. Formulário de indicação da composição da Banca Examinadora: Informar o
nome completo de cada examinador com a instituição de origem (Departamento,
Universidade) (Anexo1).
c. Uma cópia da capa e resumo da Dissertação/Tese. Estes devem ser entregues
impressos.
d. Histórico escolar fornecido pela secretaria da pós-graduação e solicitado com
pelo menos 5 dias úteis de antecedência da entrega do documento.
e. Depósito um exemplar digital da tese ou dissertação.
f. Depósito 5 cópias impressas da dissertação e 7 cópias impressas da Tese, que
serão devolvidas ao aluno para entrega a banca após a avaliação da comissão de
pós-graduação.
A banca examinadora será formada por três (mestrado) ou cinco
(doutorado) examinadores. Em ambos os casos, será necessário que no mínimo
um examinador seja externo a POSNEURO. Os examinadores devem ter título
mínimo o título de doutor ou livre docente e publicação científica nos últimos
3 anos anteriores a defesa. Será necessário também, informar dois membros
suplentes (um interno e outro externo ao Programa). O orientador poderá participar
da banca examinadora no mestrado ou doutorado.

2- Entrega da Dissertação/Tese à Banca
Será de responsabilidade do discente e orientador, entregar o trabalho
encadernado a todos os componentes da banca, inclusive aos suplentes com, no
mínimo, 30 dias de antecedência da defesa. Os exemplares entregues para
avaliação da CPG deverão ser retirados, pelo Orientador ou Pós-graduando, na
secretaria da pós-graduação para entrega aos membros da banca.
3- Defesa da Dissertação/Tese
O local da defesa será agendado com antecedência junto a secretaria do
Programa. A defesa consistirá de apresentação oral de no máximo 30 minutos
utilizando material didático escolhido pelo pós-graduando. Cada examinador terá
tempo de 30 minutos para arguição com igual tempo para respostas. Ao final do
processo, será divulgada, pelo presidente da banca, o resultado da avaliação. As
menções poderão ser: APROVADO, REPROVADO OU EM EXIGÊNCIA. Nesta
última, o pós-graduando terá 90 (noventa) dias para realizar as correções
sugeridas pela banca.
4- Correções e Entrega na Biblioteca Central
A entrega da Tese deve ocorrer no máximo 12 meses depois da defesa.
A entrega posterior a esse prazo implicará no não fornecimento do
diploma pela UFPE, conforme resolução da PROPESQ. Para os tramites
solicitados pela biblioteca, consultar site:
https://www.ufpe.br/sib/images/documentos/orientacao%20para%20entrega%2
0de%20teses%20e%20dissertacoes2.pdf

