
ROTEIRO PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO COM ACESSO 

DIRETO AO DOUTORADO (FORMATO REMOTO). 

 

 

Ministério da Saúde 
FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto Oswaldo Cruz 

 

 

1. O presidente da Banca Examinadora faz a apresentação do candidato 

e dos demais membros da Banca; 

 

2. Exposição do candidato (30 a 50 minutos); 

 

3. Exposição do projeto ao doutorado pelo candidato (10 minutos); 

 

4. Arguição do candidato pelos membros da Banca, em ordem indicada 

pelo Presidente: 40 minutos para cada examinador, incluindo as 

respostas do candidato sobre a defesa da dissertação e projeto do 

doutorado. Deve ser estimulado o sistema de diálogo entre a banca e 

o candidato; 

 

5. Palavra dos Suplentes e Orientadores (5 minutos cada, caso estejam 

na plenária); 

 

6. Reunião reservada da Banca Examinadora para avaliação final. A 

banca delibera sobre a defesa de dissertação e projeto de doutorado; 

 

7. Preenchimento das declarações de participação (aprovado ou 

reprovado) e formulários de avaliação do projeto de doutorado (com 

nota); 

 

8. Assinatura e preenchimento da ata. 

Preencher o primeiro espaço com um dos seguintes pareceres: 

Aprovação OU Reprovação.  

Preencher o segundo espaço com o seguinte parecer: outorgado; 
 

9. Assinatura e preenchimento dos itens e notas para cada formulário – 

formulário de avaliação do projeto escrito e formulário de avaliação 

oral do projeto. A nota mínima para aprovação é seis (6,00) em cada 

avaliação. 

 

10. A banca retorna para sala principal e o presidente da banca divulga 

somente o resultado da avaliação da dissertação, fazendo a leitura da 

ata – do inicio até “...o titulo de Mestre/Doutor em Ciências”; 

 

 



11. Resultado do doutorado será divulgado por e-mail pela Coordenação 

do Programa em até 7 dias após a defesa; 

 

12. Encerramento. Devolver à secretaria do curso (SC) a documentação 

preenchida e assinada por e-mail. Após o recebimento da 

documentação de defesa a Secretaria do curso enviará por e-mail as 

declarações de participação da banca e aluno. 


