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CAPÍTULO XII 
 

DA OBTENÇÃO DOS GRAUS DE MESTRE E TÍTULO DE DOUTOR 

 

Art. 77 - A obtenção do grau de Mestre ou título de Doutor exigirá do aluno a 

permanência no Programa, conforme estabelecido no Art. 16; o cumprimento de 

créditos, conforme o Art. 12; o rendimento escolar, conforme o Capítulo XI deste 

Regimento. 

 

Art. 78 - Após a aprovação da Dissertação pelo orientador e, verificado o cumprimento 

dos créditos de disciplinas e/ou atividades, do Estágio de Docência e da aprovação no 

Exame de Qualificação, o orientador deve requerer banca de defesa de dissertação, 

composta por 03 (três) membros efetivos e 01 (um) suplente.  

 

Art. 79 - Após a aprovação da Tese pelo orientador e, verificado o cumprimento dos 

créditos de disciplinas e/ou atividades, das Atividades Programadas, do Estágio de 

Docência, da aprovação em Compreensão Leitora numa segunda língua estrangeira e no 

Exame de Qualificação, o orientador deve requerer banca de defesa de Tese, composta 

por 05 (cinco) membros efetivos e 02 (dois) suplentes.  

 

§ 1o - Quanto à titulação, a Banca de Defesa de Dissertação ou Tese é composta 

por professores doutores, sendo presidida pelo orientador.  

 

§ 2o - Quanto à origem institucional, a Banca de Defesa de Dissertação de 

Mestrado é composta pelo orientador, por 01 (um) membro do Programa e 01 (um) 

membro externo ao Programa.  

 

§ 3º - Quanto à origem institucional, a Banca de Defesa de Tese de Doutorado é 

composta pelo orientador, por 02 (dois) membros do Programa e 02 (dois) 

membros externos ao Programa.  

 

§ 4o - As Bancas de Defesa de Mestrado e de Doutorado são indicadas pelo 

orientador e designadas, através de Portaria, pelo Coordenador do Programa, após 

homologação pela Comissão do Programa. 
 


