
 
 
 
 
 
 
 

 

Guia de instruções para qualificação 
 
 

1. O aluno e orientador definem quais serão os avaliadores do trabalho, essa 

escolha deve atender aos requisitos do Regimento do ESA nos Art. 55 e 

56; 

 
COMPOSIÇÃO BANCA: 

 

Titulares: 

 

UM professor de outra instituição (Obrigatoriamente ministre aula 

para mestrados ou doutorados); 

Obs:  O membro titular externo/ e o suplente externo NÃO DEVE TER 
VÍNCULO COM A UEPA. 
 

 
UM professor da Uepa ( que ministre aula em mestrado ou doutorado); 

 

Suplentes: 

 

UM professor de outra instituição (Obrigatoriamente ministre aula 

para mestrados ou doutorados); 

 
UM professor da Uepa (que ministre aula em mestrado ou doutorado); 
 
Obs:  O membro titular externo/ e o suplente externo NÃO DEVE TER 
VÍNCULO COM A UEPA. 

 
 
 
 
 

2. Aluno deverá entrar em contato com a banca escolhida e checar o 

dia e horário para apresentação que seja conveniente para todos; 

Após definida a data e horário, o aluno deverá trazer DEVIDAMENTE 

PREENCHIDO o formulário de solicitação de qualificação e CD com o 

projeto. 



3. Após o recebimento do formulário será checado o vínculo (a mestrados ou 

doutorados) dos docentes indicados para a banca, após isso, esse 

formulário será repassado à coordenação de curso para avaliação da 

composição da banca, caso o formulário atenda as exigências do Regimento 

quando a composição da banca e demais itens dos Arts 55 e 56 ele será 

homologado pela Coordenação; 
 
 

Link para checagem de vínculo do docente a programas de pós-graduação: 
 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/docente/lis 

taDocente.jsf;jsessionid=zmg9MqGtrPVuxtTRtngcS8Ly.sucupira-218 

 

4. Após a homologação, a secretaria do curso irá redigir as cartas de 

encaminhamento do trabalho, nessa carta, consta o local, o dia e horário 

da apresentação. A carta será entregue/enviada ao aluno. 

 
5. O aluno deverá entregar seu trabalho a TODOS os membros da banca 

avaliadora (INCLUSIVE AOS SUPLENTES). Ao entregar o trabalho o 

aluno deverá entregar junto à carta a cada avaliador. 

 
6. No dia da apresentação a secretaria entregará ao orientador a ATA, os 

formulários de avaliação, declaração de cada membro titular e a frequência de 

sala. 

 
7. Caso ocorra algum problema com um avaliador titular e seja necessário 

substituí-lo pelo suplente, FAVOR INFORMAR IMEDIATAMENTE a secretaria 

do curso para que haja tempo de fazer os ajustes na ATA, formulários e 

declarações da banca. Alterações no título do trabalho também devem ser 

informadas, para que seja feita a alteração na documentação. 

 
8. Caso ocorra algum problema com um avaliador titular e seja necessário 

substituí-lo pelo suplente, FAVOR INFORMAR IMEDIATAMENTE a secretaria 

do curso para que haja tempo de fazer os ajustes na ATA, formulários e 

declarações da banca. Alterações no título do trabalho também devem ser 

informadas, para que seja feita a alteração na documentação. 

 
9. Após a apresentação, o orientador deve devolver a secretaria de curso: 

a ATA, os formulários e a frequência de sala. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/docente/listaDocente.jsf%3Bjsessionid%3Dzmg9MqGtrPVuxtTRtngcS8Ly.sucupira-218
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/docente/listaDocente.jsf%3Bjsessionid%3Dzmg9MqGtrPVuxtTRtngcS8Ly.sucupira-218


Guia de instruções para defesa 
 

 

1. O aluno e orientador definem quais serão os avaliadores do trabalho, essa 

escolha deve atender aos requisitos do Regimento do ESA nos Art. 55 e 

56; 

 

- AS CARGAS HORÁRIAS DO ALUNO NO CURSO DEVE ESTAR 

OBRIGATORIAMENTE CUMPRIDA, COMPLETAMENTE CUMPRIDA. 
 
 

COMPOSIÇÃO BANCA: 

 

Titulares: 

 

UM professor de outra instituição (Obrigatoriamente ministre aula para 

mestrados ou doutorados); DOIS professores da Uepa (que ministre aula em 

mestrado ou doutorado); 

 

Suplentes: 

 

UM professor de outra instituição (Obrigatoriamente ministre aula para 

mestrados ou doutorados);UM professor da Uepa (que ministre aula em 

mestrado ou doutorado); 

 

Link para checagem de vínculo do docente a programas de pós-graduação: 
 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/docente/lis 

taDocente.jsf;jsessionid=zmg9MqGtrPVuxtTRtngcS8Ly.sucupira-218 

 

2. Aluno deverá entrar em contato com a banca escolhida e checar o dia 

e horário para apresentação que seja conveniente para todos; 

 
3. Após definida a data e horário, o aluno deverá trazer DEVIDAMENTE 

PREENCHIDO o formulário de solicitação de DEFESA, um CD no qual esteja 

gravada a dissertação, o Produto e uma CÓPIA DA SUBMISSÃO DO 
 

ARTIGO. 

 

4. Após o recebimento do formulário será checado o vínculo (a mestrados ou 

doutorados) dos docentes indicados para a banca, após isso, esse 

formulário será repassado à coordenação de curso para avaliação da 

composição da banca, caso o formulário atenda as exigências do Regimento 

quando a composição da banca e demais itens dos Arts 55 e 56 ele será 

homologado pela Coordenação; 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/docente/listaDocente.jsf%3Bjsessionid%3Dzmg9MqGtrPVuxtTRtngcS8Ly.sucupira-218
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/docente/listaDocente.jsf%3Bjsessionid%3Dzmg9MqGtrPVuxtTRtngcS8Ly.sucupira-218


5. Após a homologação, a secretaria do curso irá redigir as cartas de 

encaminhamento do trabalho, nessa carta, consta o local, o dia e horário 

da apresentação. A carta será entregue ao aluno, ou se preferir a 

secretaria poderá enviar as cartas ao e-mail do aluno. 

 
6. O aluno deverá entregar seu trabalho a TODOS os membros da banca 

avaliadora (INCLUSIVE AOS SUPLENTES). Ao entregar o trabalho o 

aluno deverá entregar junto à carta a cada avaliador. 

 
7. No dia da apresentação, sugerimos que o aluno traga a sua apresentação 

em mais de um pen-drive ou CD a fim de evitar bugs inesperados (por 

exemplo: Pen-drive não abrir, etc...). Na porta da sala haverá um papel afixado 

indicando que ali acontecerá a apresentação, para que avaliadores externos 

identifiquem facilmente a sala onde acontecerá o evento. 
 
 

Sugestão para o dia da apresentação: chegue mais cedo, teste seus slides. 

 

8. No dia da apresentação a secretaria entregará ao orientador a ATA, os 

formulários de avaliação, declaração de cada membro titular e a frequência de 

sala. 

 

Para ficha catalográfica: 

 

Contato da biblioteca do CCBS: rosana.pereira@uepa.br Telefone: (91) 3131-
1703. 

 

Para produção da folha de rosto entregar à bibliotecária: Resumo do trabalho 
e sumário. 

 
 

 

9. Caso ocorra algum problema com um avaliador titular e seja necessário 

substituí-lo pelo suplente, FAVOR INFORMAR IMEDIATAMENTE a secretaria 

do curso para que haja tempo de fazer os ajustes na ATA, formulários e 

declarações da banca. Alterações no título do trabalho também devem ser 

informadas, para que seja feita a alteração na documentação. 

 
10. Após a apresentação, o orientador deve devolver a secretaria de curso: 

a ATA, os formulários e a frequência de sala. 

mailto:rosana.pereira@uepa.br


11. Na ENTREGA DA VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO o aluno deverá 
trazer: A dissertação gravada em CD (somente versão em CD) + com 03 
(TRÊS) cópias IMPRESSAS (*) do produto (O produto deverá ser entregue na 
também na versão digital, já com o registro de propriedade). 

1. Cópia RG;  
2. Cópia CPF;  
3. Cópia diploma graduação;  
4. Cópia histórico graduação;  
5. Cópia de certidão de nascimento ou casamento (**);  
6. Lauda devidamente preenchida (sem abreviações em nome, os dados 

presentes nesse documento serão utilizados para confeccionar o 

diploma). 
 
 

(*) Nos casos em que o produto for um software ou outro formato digital, o 

formulário do produto ou o link será suficiente. 
 

(**) Quando houver troca de nome em casos de casamento ou divorcio. 
 
 

 

OBS: O aluno deverá fazer o registro do produto (ISBN). 


