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CHECK LIST PARA O ESTUDANTE: Entrega da Documentação Final 

Orientações a serem seguidas após a realização da defesa 

 

PRAZOS PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO, NA SECRETARIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 

 - No caso de APROVAÇÃO: entregar a documentação em, no máximo 15 dias. 

 - No caso de REVISÃO DE FORMA: entregar a documentação em, no máximo 30 dias. 

 - No caso de REFORMULAÇÃO: A banca irá indicar o prazo para a nova defesa (em até 90 dias).  

 - No caso de REPROVAÇÃO: orientador entregará somente a ATA de defesa. 

 
 
1) No dia da defesa, o estudante deverá assinar o relatório de defesa (ata) via sistema SEI, utilizando 

cadastro feito previamente junto à secretaria de pós-graduação. 

2) O aluno deverá entregar na Secretaria da Pós-Graduação, os documentos listados, seguindo 

RIGOROSAMENTE os prazos estipulados (documentos disponíveis no site do programa 

https://fga.unb.br/pgengbiomedica/formularios): 

a) Termo IBICT; 

b) Formulário de Declaração de Ciência de Propriedade Intelectual; 

c) Questionário PERFIL 

d) Cópia do RG (caso não tenha entregue no momento da inscrição) 

e) 1 (uma) mídia gravada contendo: 

 - Dissertação completa (em PDF); 

 - Resumo (em WORD, Fonte Arial, tamanho 10): 

O resumo deve conter: nome completo do autor, título da dissertação, nome do curso, data da 

defesa, nome completo do(a) orientador(a), palavras-chave em português, palavras-chave em 

língua estrangeira, Resumo em Português, Resumo em Língua Estrangeira. 

 

3) A contra capa da dissertação (página iii do Template - https://ppgeb.github.io/) precisa ser 

assinada pela banca avaliadora. Esse procedimento é de responsabilidade do estudante. A capa 

assinada deverá constar na versão final do trabalho (escaneada em boa qualidade e incorporada à 

versão final). 

 

4) A versão final precisa conter o número da publicação. O aluno deverá solicitá-lo na secretaria 

de pós-graduação, após a defesa. 

 

5) O estudante deverá verificar com a banca examinadora como eles desejam receber a versão final do 

trabalho. O aluno deverá providenciar uma versão final do trabalho para cada avaliador, de acordo com a 

preferência do docente (impressa ou em mídia). O aluno será responsável pela entrega da versão ao 

docente. 
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