
 

PASSOS PARA A DEFESA E DIPLOMA NO POSMEC 

(Dissertação, Qualificação e Tese) 

1. Orientador deve solicitar a banca no POSMEC (modelo no site) até a data descrita na guia 

"reuniões do colegiado", para o Colegiado Delegado analisar;  

 

2. Após a APROVAÇÃO do Colegiado, num prazo de 20 dias antes (mestrado e qualificação de 

doutorado) e 30 dias antes (doutorado), o aluno ou o orientador deve enviar via e-mail 

ppgemc@contato.ufsc.br: 

2.1 - em doc., os dados da defesa (local, data, horário). É dever do aluno agendar o local; 

2.2 - em doc., o resumo, palavras-chave e título atualizado; 

Obs: para as defesas de tese de doutorado enviar o e-mail do membro externo à banca, 

onde o contato será feito somente via e-mail pela secretaria. 

 

3. Para a liberação da defesa pela secretaria: 

 

a. RG, CPF, diploma e certidão de nascimento/casamento na secretaria; 

b. aproveitamento mínimo (índice acima de 7,0 e sem conceitos em aberto, incluindo 

conceitos I); 

c. créditos mínimos (18 para dissertação/30 para qualificação e 36 para tese), bem como 

as disciplinas exigidas conforme a área de concentração ou disciplina análoga; 

d. proficiência em inglês para MESTRADO, e 02 línguas estrangeiras para DOUTORADO. 

Estrangeiros devem ter proficiência em português também. 

e. Para a defesa da TESE, deve haver um parecer do relator favorável à defesa, enviado 

para o ppgemc@contato.ufsc.br (a defesa só ocorrerá com o parecer enviado com 

antecedência); 

 

4. Só o Presidente poderá retirar a documentação na secretaria. Exceções poderão ser 

tratadas na secretaria; 

 

5. Após a defesa de dissertação ou tese, é dever do presidente entregar os documentos 

pertinentes (ata e requisitos/recomendações) na secretaria. Se o aluno quiser cópia, deve ir 

ao POSMEC; 

 

6. Diploma: Com o processo de diploma completo, a secretaria protocola o pedido. Após 

retirada no DAE, o POSMEC divulga no site quando o diploma estiver disponível para 

retirada.  

Obs: Para retirada do diploma por terceiro, este deve apresentar uma procuração simples e 

a cópia de um documento seu com foto. 


