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ORIENTAÇÕES SOBRE A DEFESA DISSERTAÇÃO 
 

As Defesas de Dissertação (Disciplina BIOD25) deverão ocorrer no prazo máximo de 24 
meses após a matrícula do(a) estudante.  

 

DO FORMATO DO DOCUMENTO DE DISSERTAÇÃO: 

• A Dissertação deverá ser redigida em português ou em inglês, em formato de 
capítulo(s), conforme modelo disponibilizado pela de Pós-graduação em Microbiologia.  

• Cada capítulo deverá ser um artigo científico. Mediante solicitação do orientador ao 
Colegiado da PG Micro, poderá ser aceito outro formato. 

 

DO ENCAMINHAMENTO DA DISSERTAÇÃO: 

1- O(A) orientador(a) deverá enviar ao Colegiado da Pós-Graduação em Microbiologia 
(PGMicro), na Secretaria de Pós-graduações do Instituto de Biologia: 

a) Formulário para Solicitação de Defesa preenchido, datado e assinado.  

Conforme o Regimento da PGMicro, a Banca será constituída  por três examinadores: o(a) 
orientador(a) (presidente); um membro externo ao Programa, com seu respectivo suplente 
externo ao programa; e um membro externo ou interno ao Programa, com seu respectivo 
suplente externo ou interno ao Programa.  

Observação1: É responsabilidade do orientador entrar em contato com os outros membros da 
Banca e convidá-los para a atividade, definindo data e horário da defesa.  

Observação2: É vetada a participação de coorientador(a) como membro da banca 
examinadora, salvo como suplente do orientador. 

b) Dissertação de Mestrado em uma via impressa, até 30 dias antes da data da defesa. 

2- Após a aprovação da Banca pelo Colegiado, caberá ao orientador(a) enviar a Dissertação a 
todos os membros da Banca (titulares e suplentes), prioritariamente em formato PDF.  

 

DA DEFESA DA DISSERTAÇÃO: 

• A presença do orientador é obrigatória na defesa da Dissertação. 
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• A Defesa da Dissertação consistirá de apresentação oral (com duração de trinta 
minutos), seguida por arguição realizada pela Banca Examinadora (com duração de trinta 
minutos para cada examinador) e emissão de parecer, considerando o estudante aprovado ou 
reprovado. 

• Impreterivelmente até sessenta (60) dias após a defesa, após realizadas as correções 
sugeridas pela Banca Examinadora, a versão final da Dissertação deverá ser entregue em uma 
via impressa e uma via em CD, ao Colegiado do Programa de Pós-graduação em 
Microbiologia, na Secretaria de Pós-graduações do Instituto de Biologia. 

 


