PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA
FORMULÁRIO DE DEPÓSITO DE DISSERTAÇÃO / TESE
(

) Tese de Doutorado

(

) Dissertação de Mestrado

OBSERVAR ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES PARA O CORRETO PREENCHIMENTO DO
FORMULÁRIO

Estudante:
Ingresso (ano/sem):

E-mail:

Telefone:

Celular:

Orientador /
Orientadora:
Possui Bolsa? (

) Não (

) Sim / Agência:

Título do Trabalho:

Data, Horário e
Local Previstos para
Defesa:
EXEMPLAR DO TRABALHO:
( ) a íntegra do trabalho está sendo entregue na Secretaria, juntamente com este formulário,
para apresentação à Comissão, em arquivo digital único (formato .pdf)*.
* Obrigatório para os que entregam dentro do prazo regimental, mas que pretendem defender

após esse prazo.

( ) a íntegra do trabalho será entregue posteriormente na Secretaria em arquivo digital único
(formato.pdf), juntamente com a ata da defesa e os documentos necessários para
depósito na Biblioteca Setorial de Ciências Sociais e Humanidades da UFRGS.
EXEMPLARES DOS MEMBROS DA BANCA:
( ) serão enviados diretamente pelo estudante;
Consulte o site da PROPG sobre o Programa de Apoio para cópias de Teses/Dissertações da
UFRGS: www.ufrgs.br/propg/sobre-a-propg/copias-de-teses-e-dissertacoes.

( ) serão enviados pela Secretaria.
A secretaria somente poderá se responsabilizar pelo envio de exemplares impressos para
membros da banca caso receba o trabalho com pelo menos 30 dias de antecedência da data
agendada para a defesa.
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PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DA BANCA
NOME*

IES

PARTICIPAÇÃO**

VERSÃO DO
TRABALHO
***

CONTATO (FONE
OU EMAIL)

1.
2.
3.
4.
* Membros externos à UFRGS devem ter seus dados cadastrais informados à Secretaria do PPGFil em formulário
específico.
** (a) participação presencial; (b) presença virtual interativa síncrona (MConf, Skype, etc...).
*** Selecionar o tipo de versão do trabalho a ser enviado: (a) versão impressa; (b) versão digital.

OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES QUE CONSIDERE NECESSÁRIAS:

(

) Estou ciente de que o Programa somente poderá providenciar a realização da defesa caso os
dados cadastrais dos professores propostos para a banca sejam fornecidos à Secretaria do PPG
em formulário próprio e em tempo hábil.

(

) Estou ciente de que a homologação da defesa depende da entrega da versão digital da
tese/dissertação na Biblioteca Setorial de Ciências Sociais e Humanidades.
(Conferir instruções em: www.ufrgs.br/bibcsh/duvidas-frequentes/orientacoes-para-entrega-de-tccs-teses-edissertacoes/teses-e-dissertacoes )

Assinatura

Assinatura orientador/orientadora

Data recebimento
na Secretaria

Rubrica
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