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INSTRUÇÃO NORMATIVA PPGADM nº 1, de 22 de outubro de 2015.  

 

 
 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração, após aprovação 
da Coordenadoria de Pós-Graduação em Administração (CPG), em reunião realizada em 21 

de outubro de 2015 e considerando o previsto na legislação pertinente, especialmente o 
Artigo 46 da Resolução nº 1075/2012/UFG e os Artigos 34, 43, 44, 45, 46 e 47 do 
Regulamento do PPGADM, estabelece as seguintes Instruções Normativas para a realização 

da defesa de dissertação dos discentes 
 

 

1 O prazo máximo para conclusão do mestrado é de 24 (vinte e quatro) meses, 
contados a partir do mês de início até o mês da defesa da dissertação. 

 

1.1 O aluno poderá solicitar prorrogação desse prazo, em caráter excepcional, desde 
que tenha integralizado todos os créditos em disciplinas e realizado o exame de qualificação. 

 
1.2 O pedido de prorrogação será instruído de acordo com normas internas do 

PPGADM, e, quando deferido, será concedido por um prazo máximo de seis meses. 
 

 
 

2 Para a defesa da dissertação, o aluno deve: 
 

I- ter recomendação formal do orientador para a defesa; 

II- ter sido aprovado em exame de qualificação; 

III- ter sido aprovado no exame de suficiência em língua estrangeira; 

IV- ter integralizado os créditos exigidos pelo PPGADM. 

 
 

3 Para fins de defesa, o aluno deverá encaminhar à CPG três exemplares impressos 
da dissertação e uma versão do trabalho em meio digital,  

 

Parágrafo único. A dissertação deve atender às normas estabelecidas pela CPG,e a 
defesa deverá ocorrer no prazo mínimo de quinze (15) dias e máximo de sessenta (60)dias, 

contados a partir do recebimento pela Secretaria do PPGADM dos exemplares referidos neste 
artigo. 

 
 

4 A dissertação será avaliada por uma comissão examinadora composta por três 

examinadores, sendo, no mínimo, um externo ao PPGADM 
 

4.1 O orientador preside a comissão examinadora, sendo facultado ao coorientador 

compor a referida comissão. 
 

4.2 Em ambas as comissões haverá um suplente para os examinadores locais e um 

para o representante externo. 
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4.3 Os examinadores de que trata o caput deste artigo deverão ser portadores do título 

de doutor ou equivalente. 
 

4.4 Na hipótese de o(s) coorientador(es) vir(em) a participar da comissão 

examinadora, este(s) não será(ão) considerado(s) para efeito de integralização do número de 
componentes previstos no caput deste artigo. 

 

 
 

5 A defesa da dissertação de mestrado é realizada em sessão pública,ou fechada (para 

os casos de necessidade de assegurar o  sigilo  industrial)em local e data marcados pela CPG, e 
obedece ao seguinte ritual: 

I- apresentação do trabalho pelo candidato, no prazo máximo de trinta (30) minutos; 

II- arguição do candidato pelos membros da banca examinadora ,no prazo máximo de 

vinte(20) minutos para cada um deles,dispondo o candidato de igual tempo para 

resposta; 

III- em seguida, a comissão examinadora reúne-se reservadamente para avaliara 

defesa. 
 
 

6 O resultado do julgamento da dissertação será expresso por uma das seguintes 

avaliações: 
 

I-Aprovado; 
 

II- Reprovado. 
 

6.1 A aprovação ou reprovação deverá ser baseada em avaliação individual, feita pelos 
membros da comissão examinadora. 

 

6.2 Será considerado aprovado na defesa do trabalho final o candidato que obtiver 
aprovação unânime da comissão examinadora. 
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FORMULÁRIO 1 

(Resolução nº-XX/2015) 

 

DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO ACADÊMICO 

SOLICITAÇÃO DE COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 
À Coordenação do PPGADM 

 

Informo a Vossa Senhoria que o(a) discente ___________________, 
matrícula ____________, aluno(a) do Mestrado Acadêmico em Administração sob 

minha orientação, está autorizado(a) a ser submetido(a)à Defesa de Dissertação e 
indicoo dia __/__/____ às ______horas, para a realização da Defesa, com a seguinte 

Comissão Examinadora: 
 
___________________________ - Orientador(a) 

___________________________ - Examinador(a) (indicar vínculo) 
___________________________ - Examinador(a) (indicar vínculo) 

___________________________ -Suplente (indicar vínculo) 
 
Local:_________________________ 

 
Título da Dissertação:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Solicito, respeitosamente, as providências necessárias. 

 
    
    

Goiânia, __/__/____ 
 

 
Atenciosamente, 

 

 

__________________________________________ 

Nome e assinatura do orientador 
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FORMULÁRIO 2 

(Resolução nº-XX/2015) 

 
TERMO DE DEPÓSITO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

 

Tendo em vista a Defesa de Dissertação e conforme previsto no 
Regulamento do PPGADM, foi feito, nesta data, na Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Administração, o depósito da Dissertação conforme descrito a seguir: 
 

Identificação do(a) Discente 

Nome:  

Data: Assinatura: 
Identificação do(a) Orientador(a) 

Nome:  

Data: Assinatura: 

 
 

DISSERTAÇÃO DEPOSITADA 

Título daDissertação: 

Material impresso: 

 
 

Material eletrônico: 

 
 

Solicitação de Defesa de Dissertação/Comissão Examinadora: 
 

 

 
...................................................................................................................... 

 
TERMO DE DEPÓSITO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

 

Tendo em vista a Defesa de Dissertação e conforme previsto no Regulamento do 
PPGADM,DECLARO que foi feito, nesta data, na Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Administração, o depósito da Dissertação conforme descrito acima. 
 
Goiânia,___ de _____de_____ 

 
 

__________________________________ 
Responsável pela Secretaria do PPGADM 
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FORMULÁRIO 3 

 
ATA DE DEFESA PÚBLICA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

 

Aos ___ dias do mês de _________ de ______, no horário de _______às 
________horas, foi realizada, na sala______________________________ a Defesa 

de Dissertação doMestrado do PPGADM/UFG cujo título é: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
de autoria do(a) discente ________________________________________________ 

 

A Comissão Examinadora, constituída pelo(a) professor(a) 
orientador(a)________________e pelos 

professores____________________________________________________________
__________emitiu o seguinte parecer: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Resultado final:  

□ Aprovado(a)  

□ Reprovado(a) 

 

Eu, _______________________, orientador(a) do(a) discente, lavrei a presente Ata 

que segue por mim assinada e pelos demais membros da Comissão Examinadora.  

 

____________________________________ 

Prof(a): Orientador(a) 

__________________________________ 

1º Examinador(a) 

____________________________________ 

2º Examinador(a) 
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FORMULÁRIO 4 

 

NORMAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

Dissertação 

 

1. Dimensões e formatação 

1.1 Margens: esquerda e superior, 3cm; direita e inferior, 2cm; 

1.2 Espaçamento: 1,5cm entre linhas; títulos das seções separados do texto que os precede ou 

que os sucede por um espaço de 1,5cm (ou 12pt antes e 12pt depois); 

1.3 Fonte: Times New Roman ou Arial, tamanho 12 para o texto e 11 nas citações longas (mais 
de três linhas), notas de rodapé, paginação e legendas e interior das ilustrações e tabelas.  

1.4 Numeração das páginas: todas as páginas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, 
entretanto, elas só deverão ser numeradas a partir da folha da introdução. A numeração deverá 

vir na parte superior e direita da folha (cabeçalho) no formato cardinal. 

1.5 Citações e Referências: conforme normas da ABNT  

1.6 Capa e contracapa: devem ser utilizados os logos da ‘FACE’ e da ‘UFG’, conforme anexo 

1.7 Ficha catalográfica: solicitar à Biblioteca da UFG em: https://www.bc.ufg.br/p/3398-ficha-
catalografica 

 


