
ANEXO 08 
 

NORMA COMPLEMENTAR PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO/TESE 
(Referência: Arts. 27 a 32 do Regimento Interno) 

(Aprovada na 347ª CPG de 05/11/2019) 
 

 
I. A solicitação para defesa pública deverá ser encaminhada pelo 
orientador à CPG, acompanhada de 1 (um) exemplar da Dissertação e 
uma lista de nomes sugeridos para a constituição da Comissão 
Julgadora, para modalidade Mestrado (modelo de solicitação no site do 
PPGGEv). Para modalidade Doutorado, a solicitação deverá ser 
acompanhada de: i) 01 (um) exemplar da Tese, ii) de uma lista de 
nomes sugeridos para constituição da Comissão Julgadora e iii) de 01 
(um) exemplar de um artigo científico publicado ou aceito para 
publicação em revista Qualis A1, A2, A3 ou A4 no qual o discente figure 
como 1o autor e o orientador seja o autor líder (último nome da lista de 
autores)*. As listas de sugestões para constituição das Comissões 
Julgadoras deverão ser compostas por, no mínimo, dois membros do 
Programa e/ou da UFSCar e dois externos ao Programa e à UFSCar 
(para modalidade Mestrado) e, no mínimo, três membros do Programa 
e/ou da UFSCar e três externos ao Programa e à UFSCar (para 
modalidade Doutorado). 
 
*Para a modalidade Doutorado, este item iii) só será aplicado para 
alunos que possuam o prazo final de defesa a parir de 01/07/2020. 

 
II. Após a Constituição da Comissão Julgadora de Dissertação/Tese pela 
CPG, o aluno deve encaminhar os exemplares para defesa (cinco para o 
Mestrado sendo três titulares e dois suplentes e sete para o Doutorado 
sendo cinco titulares e dois suplentes). 

 
III. A data da defesa pública de Dissertação/Tese deverá ser agendada 
pelo orientador e comunicada à Secretaria do Programa (via e-mail) 
com, no mínimo, 10 dias úteis de antecedência. 

 
IV. Na defesa pública da Dissertação/Tese fica assegurada ao candidato 
uma exposição de 30 a 40 minutos sobre o trabalho, antes da arguição. 

 
V. O aluno aprovado na defesa pública da Dissertação/Tese deverá 
entregar na Secretaria do Programa um exemplar com as modificações 
assinaladas na Ata de Defesa pela Comissão Julgadora, no prazo 
máximo de dois meses, para a homologação pela CoPG (instruções no 
site do PPGGEv). 

 
VI. As avaliações das Dissertações e Teses pela Comissão Julgadora 
seguirão os seguintes critérios: 

 Para as Dissertações de Mestrado: 
Cada examinador avaliará o candidato considerando os seguintes 
critérios, entre outros: 



 Do exemplar da Dissertação: 
  (1) Premissa e apresentação do problema (introdução e 
objetivos). 
  (2) Domínio de uma ou mais metodologias pelo candidato. 

(3) Capacidade crítica de extrair dados com essa(s) 
metodologia(s) (resultados) (considerar também a coerência dos 
dados). 
(4) Capacidade de avaliação desses dados em face ao que existe 
publicado. 

 Da arguição: 
  (5) Clareza e conhecimento nas respostas. 

Avaliação:  
Cada examinador expressará o seu julgamento mediante a atribuição 
de nível, de acordo com a escala de avaliação abaixo: 

A = Excelente 
B = Bom 
C = Regular 
D = Reprovado 

Será aprovado o candidato que obtiver níveis “A” ou “B” da maioria dos 
examinadores. 

 Para as Teses de Doutorado: 
Cada examinador avaliará o candidato considerando os seguintes 
critérios, entre outros: 

 Do exemplar da Tese: 
  (1) Premissa e apresentação do problema (introdução e 
objetivos). 

(2) Capacidade crítica de extrair dados com a(s) metodologia(s) 
utilizada(s) (resultados) (considerar também a coerência dos 
dados). 
(3) Capacidade de avaliação desses dados em face ao que existe 
publicado. 

 Da arguição: 
  (4) Clareza e conhecimento nas respostas. 
  (5) Iniciativa de procurar problemas para descobrir. 
 Avaliação:  

Cada examinador expressará o seu julgamento mediante a atribuição de 
nível, de acordo com a escala de avaliação abaixo: 

A = Excelente 
B = Bom 
C = Regular 
D = Reprovado 

Será aprovado o candidato que obtiver níveis “A” ou “B” da maioria dos 
examinadores. 
 

 
  


