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Instruções para o planejamento das bancas de DEFESA E QUALIFICAÇÕES: 

1) O agendamento da qualificação ou defesa será solicitado pelo orientador(a) 
exclusivamente através do sistema SIGA, a partir da segunda quinzena de janeiro/2018 
e com antecedência de pelo menos 15 dias. A coordenação irá validar essa solicitação 
e solicitar correções. 
Acesse: Discentes->Solicitações de Defesa 

2) Composição das bancas de acordo com a Resolução 32/17 CEPE – Normas 
gerais para os cursos de pós-graduação stricto sensu da UFPR, Art. 41:  
Mestrado: pelo menos 3 doutores, incluindo o orientador e pelo menos um deles 
externo ao PPGDesign. 
Doutorado: pelo menos 4 doutores, incluindo o orientador e pelo menos dois deles 
externos ao PPGDesign, um deles externo à UFPR. 

3) Os orientadores devem fazer os convites para os examinadores externos 
confirmando data e horário. Avisar se houver necessidade da emissão de um 
convite oficial pela Coordenação, nesse caso a banca deve estar agendada no 
SIGA.   

4) Devido ao atraso no recebimento de recursos do governo federal, a princípio o 
Programa não providenciará passagens e diárias para examinadores externos, a 
participação deles poderá ocorrer via Skype ou outro sistema que a banca combinar. 
Se houver qualquer novidade nesse sentido, iremos informar por e-mail. 

5) Datas: 
Fevereiro/2018 e primeira semana de março/2018: Defesas de Mestrado e Doutorado 
Março/2018: Qualificações de Mestrado 
Abril/2018: Qualificações de Doutorado  

6) As bancas devem ocorrer no período da tarde, quando há disponibilidade de salas 
no 8º andar. Caso o Orientador agende banca no período da manhã, noite, ou em local 
fora do 8º andar, uma sala adequada deverá ser providenciada pelo próprio orientador 
junto ao Departamento da UFPR que administra esta sala. 

7) O discente avaliado é responsável pelo teste antecipado da sala e dos 
equipamentos (hardware e software) que pretende usar. O teste das salas do Depto de 
Design será realizado somente nas terças-feiras à tarde, através de agendamento 
prévio.  

Dúvidas devem ser enviadas para o e-mail:  

ppgdesign@ufpr.br 

http://www.sacod.ufpr.br/portal/ppgdesign/
mailto:ppgdesign@ufpr.br
http://www.sacod.ufpr.br/portal/ppgdesign/wp-content/uploads/sites/6/2011/12/1.Res_.-32-17-CEPE-Normas-para-o-curso-de-P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o-stricto-sensu.pdf
http://www.sacod.ufpr.br/portal/ppgdesign/wp-content/uploads/sites/6/2011/12/1.Res_.-32-17-CEPE-Normas-para-o-curso-de-P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o-stricto-sensu.pdf
mailto:ppgdesign@ufpr.br

