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"A solicitação para o agendamento da Defesa de Dissertação e aprovação da Banca Examinadora
deve ser feito por este fomulário, que após ser preenchido e assinado deverá ser encaminhado, via 
e-mail, à Secretaria de Pós-Graduação, juntamente com uma via da dissertação (em formato PDF),
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Área de concentração/ Linha de pesquisa:

Data e hora da defesa:         às (formato - XX:XX)  
Link da sala da defesa: 

Composição da banca de defesa 

Presidente da banca:

Membros Internos

Titular 1: Titular 2: 
Membro Interno Suplente:

Membros externos
Titular 1:       Titular 2:
CPF:       CPF:
e-mail: e-mail:
Currículo Lattes: Currículo Lattes:

Blumenau, . 

Assinatura do Orientador Assinatura do Aluno 

Formulário de solicitação de defesa de dissertação 

Solicitamos a realização da defesa pública da dissertação, e indicamos a composição da banca de avaliação.

Dados da dissertação 

Nome do Aluno:

Orientador(a): Coorientador(a):
Título da Dissertação:

Participação do Membro Externo: 

Justificativa do(a) orientador(a) para indicação da banca examinadora
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Suplente:
CPF:
E-mail:
Currículo Lattes:
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