
 

 

 

 

 
 

 

                           PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  

 

      REQUISITOS PARA AGENDAMENTO DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO E TESE 

 

              Os documentos de responsabilidade do Aluno (a) e/ou Orientador (a): 

 Solicitação de agendamento da Defesa de Dissertação ou Tese (o pedido deverá ser protocolado no 

prazo mínimo recomendado de 30 dias de antecedência a data da defesa); disponível na página dos 

Mestrados/Doutorados – link: Formulários.  

 Folha de aprovação preenchida de acordo com o modelo de formatação de dissertação/tese, disponível 

na página dos Mestrados/Doutorados – link: Regimentos/Normas.  

 Entregar o histórico das disciplinas cursadas em rede - apresentar a via original, assinada e com carimbo 

da unidade em rede (aplica-se somente para o Mestrado em Assistência Farmacêutica);  

 Formulário: Informações dos Professores Externos e Solicitação de Recursos; disponível na página dos 

Mestrados/Doutorados – link: Formulários. 

 Comprovante de submissão e publicação de artigo, assinado pelo (a) aluno (a) e orientador (a). Devem 

ser observados e atendidos os requisitos da norma específica para esse item, disponível no Regimento 

de cada curso, exceto para o Mestrado em Assistência Farmacêutica. 

 Projeto de Pesquisa registrado (deve ser seguido o fluxo de registro); disponível na página dos 

Mestrados/Doutorados – link: Formulários. 

Obs: nesse período de pandemia as defesas poderão ocorrer por videoconferência e todos os 

formulários e comprovantes listados acima podem ser enviados preenchidos e assinados para o e-

mail secretaria.ppg@uvv.br, com exceção ao registro do projeto que deve ser enviado pelo (a) 

orientador (a) para o e-mail pesquisa@uvv.br  

 

Os itens abaixo serão conferidos pela Secretaria – não precisa trazer documento e nem pedir pelo blog 

 Ter obtido a quantidade mínima de créditos em disciplinas de acordo com o Regulamento do curso;   

 Ter sido aprovado (a) ou dispensado (a) no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira;  

 Aprovação na defesa do projeto de dissertação ou tese;  

 Aprovação no exame de qualificação (se foi previsto);  

 Regularidade de Matrícula no semestre vigente;  

 Adimplência financeira até o agendamento (não se aplica para os seguintes mestrados/doutorados: 

Assistência Farmacêutica e Biotecnologia Vegetal); 

 Nada Consta da Biblioteca Central da UVV.  
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