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NORMAS COMPLEMENTARES HOMOLOGADAS NA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2016  

 Comissão de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental 
(CPGBMA), aprovada na 46ª Reunião Ordinária (06 de Maio de 2016) 

 
PROCEDIMENTOS PARA A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DA DISSERTAÇÃO DE 

MESTRADO E DE TESE DE DOUTORADO 
 
Esta instrução normativa não dispensa a leitura do Regimento Interno do PPGBMA-S. 
 
1. PRAZOS: 
 
1.1. O pós-graduando deverá defender a Dissertação até o 24º mês ou Tese até o 48º 
mês, a contar da data da matrícula no programa A prorrogação da defesa deverá ser 
solicitada pelo orientador, por meio de ofício encaminhado à CPGBMA, com 
justificativa. Após apreciação na reunião da CPGBMA, a Coordenação irá encaminhar 
o pedido de prorrogação para aprovação no Conselho de Pós-Graduação (CoPG) da 
UFSCar. 
 
1.2. A solicitação de agendamento da Defesa deverá ser protocolada com 30 dias de 
antecedência à data limite da defesa. Esse prazo é fundamental para garantir tempo 
hábil à CPGBMA para a aprovação da banca examinadora, bem como a análise da 
Dissertação pelos membros da banca. 
 
1.3. Caberá ao pós-graduando acompanhar os prazos estabelecidos no cronograma 
das atividades previstas para obtenção do título de Mestre ou Doutor em Biotecnologia 
e Monitoramento Ambiental. Para tanto, a Coordenação do Programa e a Secretaria 
disponibilizam o cronograma de cada turma, que também pode ser consultado na 
página do Programa. 
 
2. REQUISITOS PARA SOLICITAR A DEFESA:  
 
De acordo com o Regimento Interno do PPGBMA-S, o pós-graduando só poderá 
defender após: 
a) Ter completado todos os créditos em disciplinas;  
b) Ter sido aprovado no Exame de Proficiência;  
c) Ter sido aprovado no Exame de Qualificação.  
 
3. COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO  
 
3.1.  A composição da banca examinadora de Dissertação é estabelecida pelo 
Regimento Interno do PPGBMA-S e deverá seguir as diretrizes:  
I) Ser composta por, no mínimo, três membros titulares, portadores do título de Doutor, 
sendo pelo menos 1 (um) não vinculado ao quadro de docentes do Programa 
(PPGBMA-S) ou da UFSCar;  
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II) O presidente da Banca deverá ser o orientador ou orientador designado pela 
CPGBMA. O coorientador poderá compor a presidência da banca conjuntamente com 
o orientador (presidência compartilhada), conforme previsto no Regimento Interno do 
Programa.  
III) A composição da Comissão Examinadora será deliberada pela CPGBMA, a partir 
da lista de indicação dos membros pelo orientador, obedecendo ao critério de pelo 
menos 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente serem externos ao PPGBMA-
S e à UFSCar. 
 
3.2. A participação de membros externos de forma presencial está vinculada à 
existência de recursos financeiros disponíveis no Programa. 
 
4. COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DE DEFESA DE TESE 
 
4.1.  A composição da banca examinadora de Defesa de Tese é estabelecida pelo 
Regimento Interno do PPGBMA-S e deverá seguir as diretrizes:  
I) Ser composta por, no mínimo, três membros titulares, portadores do título de Doutor, 
sendo pelo menos 1 (um) não vinculado ao quadro de docentes do Programa 
(PPGBMA-S) ou da UFSCar;  
II) O presidente da Banca deverá ser o orientador ou orientador designado pela 
CPGBMA. O coorientador poderá compor a presidência da banca conjuntamente com 
o orientador (presidência compartilhada), conforme previsto no Regimento Interno do 
Programa.  
III) A composição da Comissão Examinadora será deliberada pela CPGBMA, a partir 
da lista de indicação dos membros pelo orientador, obedecendo ao critério de pelo 
menos 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente serem externos ao PPGBMA-
S e à UFSCar. 
 
4.2. A participação de membros externos de forma presencial está vinculada à 
existência de recursos financeiros disponíveis no Programa. 
 
5. SOBRE O TEXTO DO TRABALHO ACADÊMICO 
 
O modelo do texto do trabalho acadêmico a ser depositado na Biblioteca encontra-se 
disponível na página da BSo http:/www.sorocaba.ufscar.br/bso/index.php?pg_id=14, 
baseado na Norma ABNT NBR 14724:2011.  
 
A composição do texto deve seguir o modelo abaixo: 
- Capa 
- Folha de Rosto 
- Ficha Catalográfica 
- Errata (opcional) 
- Folha de aprovação 
- Dedicatória 
- Agradecimento 
- Resumo 
- Palavras-chave (até 6) 
- Abstract (resumo em língua estrangeira) 
- Keywords (até 6) 
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- Listas de Figuras, Tabelas e abreviações 
- Sumário 
- Introdução 
- Revisão bibliográfica  
OBS: Introdução e Revisão bibliográfica podem compor um único item (= Introdução), 
ficando a critério do orientador. 
- Material e Métodos (Metodologia) 
- Resultados 
- Discussão 
OBS: Resultados e Discussão podem compor um único item (= Resultados e 
Discussão), ficando a critério do orientador. 
- Considerações finais e/ou Conclusão 
- Referências  
- Apêndices 
- Anexos 
OBS: Teses e dissertações podem ser redigidas em capítulos em português ou inglês 
desde que respeite as normas vigentes na instituição. 
 
5. SOLICITAÇÃO DO AGENDAMENTO DO EXAME DE DEFESA 
(DISSERTAÇÃO/TESE) 
 
5.1. Após o pós-graduando ter cumprido os requisitos necessários, o orientador 
deverá encaminhar o pedido oficial de defesa à CPGBMA, com 30 dias de 
antecedência da sua realização, acompanhado dos seguintes documentos 
obrigatórios:  
 
I) 3 (três) cópias impressas  ou , seguindo as normas do item 4 da presente 
Instrução Normativa. Após a aprovação da banca pela CPGBMA, o pós-graduando 
deverá submeter a cópia digital de seu Trabalho Acadêmico, via correio eletrônico, 
para os membros suplentes da banca. 
II) Lista com cinco nomes sugeridos para compor a banca, sendo três membros 
credenciados em programas de pós-graduação da UFSCar e dois externos à UFSCar 
e ao PPGBMA-S. 
III) Formulário de agendamento de Defesa preenchido e assinado pelo(a) 
mestrando(a) e orientador(a), disponível na página do Programa, em “Formulários”; 
IV) Ficha cadastral de cada membro externo ao PPGBMA-So, ou seja, docente ou 
pesquisador que não pertença ao quadro de docentes credenciados ao Programa 
(disponível na página do Programa, em “Formulários do Programa”);  
V) Carta de transferência da propriedade intelectual dos dados da pesquisa 
acompanhado de cópia em DVD, resultante da pesquisa de Mestrado e/ou Doutorado, 
para o orientador e coorientador, autorizando-os a publicar a totalidade dos resultados 
obtidos pelo pós-graduando, no caso do mesmo não os submeter em forma de artigo 
científico ou produto tecnológico em tempo hábil (até 6 meses após a defesa pública). 
 
  
5.2. Após a homologação da data da defesa e constituição da Banca Examinadora, 
o pós-graduando deverá comparecer em dia e horário agendado na Secretaria do 
Programa para retirada dos exemplares envelopados acompanhados dos respectivos 
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ofícios de encaminhamento a cada membro componente da Comissão Julgadora. A 
postagem dos exemplares é de responsabilidade do pós-graduando. 
 
 
 
6. 48 HORAS ANTERIORES À DEFESA 
 
Os seguintes documentos, referentes à defesa pública de Mestrado e Doutorado, 
serão redigidos pela Secretaria do Programa e estarão disponíveis para retirada 2 
(dois) dias antes da defesa: 
I) Declarações a serem entregues aos membros da Banca ao final da defesa;  
II) Ata e Relatório de Defesa (cópia do pós-graduando e cópia da secretaria do 
programa), que deverão ser preenchidos e assinados no dia da defesa e, 
posteriormente, entregues na Secretaria do Programa; 
III)  Folha de Aprovação para ser assinada pelos membros da Banca no dia da 
defesa, de forma a compor a versão final da Dissertação a ser depositada na 
Biblioteca. 
 
7. NO DIA DA DEFESA 
 
O pós-graduando deverá:  
I) Chegar com, no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência e testar o equipamento 
multimídia e o arquivo digital com a apresentação; 
 
 Cabe ao orientador: 
I) Receber os membros da Banca; 
II)  Preencher a Ata e o Relatório de Defesa, colher as assinaturas dos membros 
da Banca e, posteriormente, encaminhar os documentos para a Secretaria do 
Programa. 
III) Colher as assinaturas da Folha de Aprovação. 
 
IMPORTANTE: Alteração no título da Dissertação, aprovada pela Banca Examinadora, 
deve ser informada EM CAMPO PRÓPRIO CONSTANTE NA ATA DE DEFESA. 
ALTERAÇÕES POSTERIORES AO DIA DA DEFESA NÃO SERÃO ACEITAS. 
 
 
8. APÓS A DEFESA 
 
I) O orientador deverá entregar na Secretaria do Programa a Ata, o Relatório de 
Defesa assinadas por todos os membros, sendo que uma via da Ata e da Folha de 
Aprovação deverá ficar com o pós-graduando, uma vez que esse documento irá 
compor a versão final do Trabalho Acadêmico a ser depositado na Biblioteca; 
II) Logo após a defesa, o pós-graduando deverá dirigir-se à Secretaria para 
receber o roteiro com as orientações sobre as atividades e prazos inerentes à pós-
defesa. 
III)  As referências do Trabalho Acadêmico a ser depositada na biblioteca deverão 
seguir orientações constantes na página eletrônica da Biblioteca de Sorocaba (BSo):  
http://www.sorocaba.ufscar.br/bso/index.php?pg_id=14.  
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IV)  A ficha catalográfica deverá seguir os trâmites determinados na página 
eletrônica da Biblioteca de Sorocaba (BSo):  
http://www.sorocaba.ufscar.br/bso/index.php?pg_id=14. 
V)  O pós-graduando deverá obter o Atestado Negativo na Biblioteca – por meio 
de solicitação ao e-mail bso@ufscar.br - e, adicionalmente, entregá-lo na Secretaria do 
Programa conjuntamente com a versão final impressa encadernada para ser 
depositada na Biblioteca, bem como cópia digital em DVD devidamente etiquetado. 
VI)  O Formulário de Autorização – modelo disponível no endereço eletrônico 
http://www.sorocaba.ufscar.br/bso/index.php?pg_id=14 - deverá ser preenchido, 
impresso e assinado pelo pós-graduando e orientador e, adicionalmente, entregue na 
Secretaria do Programa conjuntamente com a versão final impressa encadernada para 
ser depositada na Biblioteca – ou de acordo com as normas prescritas na Biblioteca de 
Sorocaba (BSo) quando do depósito da via final - bem como cópia digital da versão 
definitiva, em PDF (DVD dou CD Room), devidamente etiquetado e Atestado Negativo 
na Biblioteca. 
 
IMPORTANTE: Sendo aprovado na Defesa, sob a supervisão do(a) orientador(a), o 
pós-graduando terá o prazo de 1 (um) mês corrido (trinta dias) a contar da data da 
Defesa para entregar 1 (um) exemplar impresso e encadernado da versão definitiva – 
enquanto exigido pelas normas constantes pela Biblioteca de Sorocaba (BSo) -  e 1 
(uma) cópia digital da versão definitiva, em PDF, do Trabalho Acadêmico na Secretaria 
do PPGBMA-So com as correções propostas pela banca julgadora, conjuntamente 
com Formulário de Autorização e Atestado Negativo na Biblioteca. 
 
 
9. HOMOLOGAÇÃO DA DEFESA PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 
MESTRE/DOUTOR 
 
O título de Mestre/Doutor somente será fornecido ao pós-graduando que: 
I) for aprovado na Defesa; 
II) tenha atendido ao item 8 do presente documento; 
III) tenha submetido o artigo científico em periódico científico indexado (entregar cópia 
impressa do artigo com a comprovação da submissão), preferencialmente, 6 (seis) 
meses corridos (180 dias) a contar da data da defesa. 
 
 
10. ORIENTAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O AGENDAMENTO DA DEFESA  
 
a) É de responsabilidade do pós-graduando: solicitar previamente à Secretaria a 
reserva da sala para defesa, antes de informar o local no formulário de agendamento.  
 
b) Não serão encaminhados para apreciação da CPGBMA, as solicitações de 
Defesa com preenchimento incompleto e/ou sem as devidas entregas de fichas 
cadastrais de membros externos ao PPGBMA-So preenchidas.  
 
c) Não existe a possibilidade de pagamento de ajuda de custo aos membros da 
Banca Examinadora pertencentes ao quadro de servidores da UFSCar.  
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d) O agendamento de transporte em veículo oficial e motorista depende da 
disponibilidade de recursos e horários do setor de Transportes da UFSCar e do 
PPGBMA-S.  
 
e) Alterações no agendamento de Exame de Defesa como data e composição da 
banca devem ser novamente submetidos, obrigatoriamente, à CPGBMA.  
 
f) O orientador e/ou o pós-graduando deve(m) ler as informações sobre 
solicitação de diárias e passagens, de acordo com a portaria GR nº258/200, disponível 
no Site do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental, 
bem como intermediar (junto à Secretaria do Programa) o preenchimento dos 
formulários de diárias e transporte pelos membros externos da Banca Examinadora (1 
mês de antecedência à data da defesa).  
 
 
11. OBSERVAÇÕES 
 
 Casos não elencados nesta norma regulamentadora serão avaliados pela 
CPGBMA, perante solicitação formal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


