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Instrução Interna FT/COORD. PG nº 01/2022 - Orienta sobre as sessões presenciais 

de defesa de dissertação e tese no âmbito do PPGT 

De acordo com a Instrução Normativa PRPG nº 01/2022, com as orientações 

fornecidas pela Comissão Central de Pós-Graduação (CCPG), e pelo Comitê COVID 

Local da FT, o PPGT estabelece que, a partir de 01 de maio de 2022: 

1. As defesas de dissertações e teses devem ser realizadas de acordo com o disposto 

no Art. 40, parágrafo 7º, da Deliberação CONSU-A-010/2015, que preconiza que: "na 

sessão pública de defesa, além do aluno, deverá estar presente, a maioria dos 

membros da Comissão Examinadora, incluindo o Presidente. A critério da Comissão de 

Pós-Graduação - CPG, os demais membros, poderão participar por videoconferência.". 

2. Cabe ao presidente da banca providenciar os comprovantes vacinais dos membros 

externos à FT e encaminhá-los digitalmente por email à Secretaria de Pós-Graduação, 

antes de solicitar a marcação da defesa no sistema da DAC. 

3. Cabe ao discente encaminhar a relação dos nomes dos convidados, bem como os 

seus devidos comprovantes vacinais, em meio digital e por email, à Secretaria de Pós-

Graduação, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data agendada para a defesa; 

3.1. O número de convidados presenciais na plateia está limitado a 10 (dez) 

pessoas. Os demais interessados poderão acompanhar o streaming da 

sessão que será divulgado oportunamente. 

4. É obrigatório o uso de máscaras durante toda a sessão, por todos os presentes na 

sala de defesa. 

5. Casos excepcionais serão analisados pela CPG. 

6. Essa Instrução Interna entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Prof. Dr. Enelton Fagnani 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia 
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