
 

 

 

 

 
NOTA TÉCNICA 01/2019/PPCJ de 21 de agosto de 2019 
 
ASSUNTO: Procedimentos para a defesa de dissertação  

 
1 OBJETIVO: Orientar, de modo geral, os procedimentos que devem ser adotados no momento 

da defesa da dissertação do aluno do Mestrado em Ciência Jurídica – PPCJ/ UNIVALI 
 

2 RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÃO: 
 

a) Abertura da sessão pelo presidente da banca, cumprimentando a todos, e apresentando os 

membros da banca; 

b) Tempo máximo de duração da banca 02 (duas) horas, podendo ser prorrogado pelo 

presidente da banca por mais 30 (trinta) minutos. 

c) Apresentação do mestrando: a explanação da dissertação deve ser feita em no máximo 20 

minutos. 

d) Tempo para cada membro da Banca fazer sua arguição: 10 minutos 

e) Fala primeiro o professor externo ao programa ou o professor que tiver titulação de Doutor há 

mais tempo. Em seguida, fala o outro membro da Banca; por último fala o presidente da 

Banca. 

f) Tempo para o(a) mestrando(a) responder à argüição de cada membro da Banca: 10 minutos; 

g) Após o presidente da banca solicita aos presentes, inclusive ao mestrando, que se retirem da 

sala para que a banca possa avaliar a dissertação. 

h) A banca deve preencher, na Ata de Defesa, a nota do aluno com a média global 

correspondendo ao conceito, conforme abaixo: 

A Dissertação, dependendo da média conquistada, será agraciada com uma referência à sua 

qualidade, na forma que segue: 

I - de 8 à 8,99 (oito a oito, noventa e nove) – aprovada;  

II - de 9,0 à 9,5 (nove a nove, cinco) – aprovada com Mérito;  

III - de 9,51 à 9,99 (nove, cinqüenta e um a nove, noventa e nove) – aprovada com Distinção; 

IV - 10,0 (dez) - aprovada com Distinção e Louvor. 

i) Os membros da banca deverão assinar: a ata de defesa e as páginas de aprovação. 

j) O mestrando deverá assinar: a ata de defesa. 

 
Itajaí, 21 de agosto de 2019 
 
Original firmado por:  
Prof. Dr. Paulo Márcio Cruz – Coordenador do PPCJ/UNIVALI    


