Checklist - Pedido de defesa
MESTRADO
PÓS-GRADUANDO(A):__________________________________________________
Requerimento com preenchimento completo
Cumprimentos dos créditos (20 obrigatórios e 20 eletivos) (IMPRIMIR HISTÓRICO

DO SISAV)

Pelo menos um manuscrito como autor principal, em periódico, no mínimo Qualis
Enfermagem B2, desenvolvido com o orientador (ENTREGAR
COMPROVAÇÃO)
Relatório semestral de atividades
Currículo Lattes dos membros não integrantes do PSE (ENTREGAR APENAS A
PRIMEIRA PÁGINA E ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO)

Membros da banca com atuação efetiva em programa de pós-graduação
Exemplares impressos da dissertações

1

2

Resumo em português
Resumo em inglês
Resumo em espanhol
3

Citação de Ciência, Cuidado e Saúde nas referencias gerais da dissertação
Citação de Ciência, Cuidado e Saúde nas referencias de todos os artigos

3

Citação de artigos do orientador
Apresentação do item justificativa / importância para a enfermagem
Apresentação do item implicações para a enfermagem
PENDÊNCIAS:

1

As bancas examinadoras ser compostas de no mínimo 3 examinadores, um dos quais o orientador, como presidente.
Cada banca deve ter pelo menos um suplente da instituição e um suplente externo;
2
Após a aprovação da banca pela coordenação do PSE, o envio do Projeto para os membros da banca pode ser
apenas por e-mail. Verifiquem com cada um dos membros a necessidade do envio da versão impressa do projeto, e
entreguem na Secretaria apenas a quantidade necessária para os professores do PSE/UEM. É necessário entregar na
Secretaria pelo menos 1 exemplar impresso. Solicitem ao professor convidado o endereço para o envio do impresso, e
entreguem essa informação impressa à Secretaria.
3
Recomendado.

examinadoras dos projetos de dissertação ou tese devem ser compostas, respectivamente, de no mínimo três e
cinco examinadores, um dos quais o orientador, como presidente. Cada banca deve ter pelo menos um suplente da
instituição e um suplente externo; As bancas examinadoras de projeto de tese devem ter, pelo menos, um membro de

outra instituição.
2

Após a aprovação da banca pela coordenação do PSE, o envio do Projeto para os membros da banca pode ser
apenas por e-mail. Verifiquem com cada um dos membros a necessidade do envio da versão impressa do projeto, e
entreguem na Secretaria apenas a quantidade necessária para o envio. É necessário entregar na Secretaria pelo
menos 1 exemplar impresso. Solicitem ao professor convidado o endereço para o envio do impresso, e entreguem
essa informação impressa à Secretaria.
3

Recomendado.

