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REQUERIMENTO PARA QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

 

 

(  ) QUALIFICAÇÃO (  ) DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

DADOS DO ESTUDANTE 

Nome: 

Matrícula: 

Área de Concentração: Educação Profissional e Tecnológica 

Linha de Pesquisa: 

(  )  Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na EPT 

(  )  Práticas educativas em EPT 

Título: 

BANCA EXAMINADORA 

1. Informações necessárias para ORIENTADOR(A), COORIENTADOR(A), MEMBROS 

INTERNOS E EXTERNOS: nome completo seguido da titulação e sigla da Universidade 

onde foi obtido o grau de doutor; nome e sigla da instituição a que está vinculado(a) ou que 

esteve vinculado(a) no caso de inativos; e-mail e CPF. 

2. Forma de composição das bancas do ProfEPT: 

Em conformidade com o Regimento Geral do Programa na página da nacional - 

https://profept.ifes.edu.br/ 

Opção 1: 

- orientador(a); 

- + 1 do ProfEPT da IA; 

https://profept.ifes.edu.br/


  

 

 

- + 1 de outra instituição. 

Opção 2: 

- orientador(a); 

- + 1 da própria instituição que não seja do PROFEPT; 

- + 1 do PROFEPT de outra IA. 

Orientador(a): 

 

Coorientador(a), se houver: 

 

Membro(s) interno(s): 

 

Membro(s) externo(s): 

 

Data e horário da defesa:  

Local da defesa (não necessariamente na Sede):  

REQUISITO EXIGIDO PARA A QUALIFICAÇÃO 

Deve ser realizada de 10 a 14 meses a partir do início do curso, após a conclusão das disciplinas 

obrigatórias do primeiro período e tendo concluído ou estar em curso das disciplinas do segundo 

período. 

REQUISITO EXIGIDO PAR A DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

Deve ser realizada em 24 meses a partir do início do curso. Pedidos de prorrogação e Requisitos 

para Conclusão dever estar em conformidade com o Regulamento Geral do Programa 

(https://profept.ifes.edu.br/regulamentoprofept). Apresentar comprovante de submissão ou 

publicação de artigo completo em evento, periódico ou livro, em coautoria com seu orientador(a), 

que trate do trabalho desenvolvido no curso. Para correções pós banca o prazo máximo são 90 dias. 

Local e Data: 

 

Assinatura Orientador(a):  

 

https://profept.ifes.edu.br/regulamentoprofept


  

 

 

ETAPAS DE TRAMITACÃO 

 

 

Passo Setor/Pessoa Procedimento 

1 Protocolo Geral do 

Campus Macaé ou 

Secretaria Acadêmica do 

ProfEPT no Campus 

Macaé 

Encaminhar para a Secretaria Acadêmica do ProfEPT no 

Campus Macaé REQUERIMENTO PARA 

QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÃO, 

devidamente preenchido e assinado pelo orientador(a) para o 

e-mail:  profeptiff@iff.edu.br ou entregar pessoalmente. O 

Requerimento pode ser localizado na página do ProfEPT – 

IFF (http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-

graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-educacao-

profissional-e-tecnologica/requerimentos) 

 

2 Estudante Levar a Ata para defesa de Qualificação ou Defesa de 

Dissertação, devidamente preenchida, e entregar para o 

orientador(a) antecedendo o momento da banca. Os modelos 

de Atas podem ser localizados na página do ProfEPT – IFF 

(http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-

stricto-sensu/mestrado-profissional-em-educacao-

profissional-e-tecnologica/documentos-locais) 

3 Professor Encaminhar na Secretaria Acadêmica do ProfEPT a Ata de 

Qualificação ou Defesa de Dissertação, pessoalmente ou por 

malote. 

4 Estudante Encaminhar para a Secretaria Acadêmica do ProfEPT no 

Campus Macaé, por e-mail (profeptiff@iff.edu.br), uma 

cópia da Dissertação (em PDF) e uma cópia do Produto 

Educacional (em PDF), após as correções solicitadas pela 

banca e inserção da ficha catalográfica, que deve ser 

solicitada na página 

(https://form.jotformz.com/62524851247659). 

 

http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-educacao-profissional-e-tecnologica/requerimentos
http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-educacao-profissional-e-tecnologica/requerimentos
http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-educacao-profissional-e-tecnologica/requerimentos
http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-educacao-profissional-e-tecnologica/documentos-locais
http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-educacao-profissional-e-tecnologica/documentos-locais
http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-educacao-profissional-e-tecnologica/documentos-locais

