
PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS PARA MEMBRO EXTERNO 
Quando Aluno/Orientador Coordenação 
45 dias antes da 
defesa 

- Verificar com coordenador a 
disponibilidade na rubrica desejada; 
- Enviar, por e-mail, CI com tal 
solicitação (diária e/ou passagem) 
indicando o nome do membro da 
banca beneficiado. 
- Enviar também o “Formulário para 
pedido de agendamento de banca” 
descrito abaixo. 

Tramitar nas instâncias 
competentes de acordo com a 
solicitação. 

 
ORIENTAÇÕES PARA AGENDAMENTO 

Quando Aluno/Orientador Coordenação 
30 dias 
antes da 
defesa 

Realizar o agendamento via link: 
https://forms.office.com/r/DH1cc1qhR3 
 

👉É responsabilidade do orientador 
e/ou aluno fazer o contato prévio com 
os membros da banca sobre o interesse 
e disponibilidade na data e horário 
indicados 

- Conferir se:  
(a) o plano de estudos (original ou 
reformulado) foi cumprido 
(b) teste de proficiência (aprovado 
ou validado) 
(c) Projeto de pesquisa aprovado 
- Preencher planilha “Agendamento 
Defesas”. 
- Criar SGPe para agendamento de 
defesa (informações na pasta do 
aluno) e incluir: CI, atestado que 
cumpriu os pré-requisitos, histórico 
e Aprovação (Ad referendum ou 
parecer do relator). 
- Encaminhar processo para a DG 
com pedido de portaria. 
- E-mail para DG comunicando que 
o processo foi encaminhado. 
- Encaminhar e-mail para o 
orientador informando a criação do 
processo e o número. 

20 dias 
antes da 
defesa 

Enviar dissertação a ser encaminhada à 
banca em arquivo pdf, para os 
endereços: ppgzoo.ceo@udesc.br e 
rogerio.ferreira@udesc.br 
 

- Conferir se a dissertação está 
dentro das normas 
- Enviar e-mail para banca e aluno 
com: dissertação, convite e modelo 
de ata. 

 
  



 
ORIENTAÇÕES APÓS DEFESA 

Quando Aluno/Orientador Coordenação 
Imediatamente 
após defesa 

Enviar a ata por e-mail 
(preferencialmente PDF) 
para ppgzoo.ceo@udesc.br e 
rogerio.ferreira@udesc.br. 
Ata deve estar assinada por 
todos os membros (exigência 
da PROPPG para emissão do 
diploma). 

- Incluir a ata no processo de defesa do 
aluno 
- Mandar e-mail para Direção de 
pesquisa informando a defesa e o 
número do processo com a Ata. 
- Enviar a declaração de participação 
para os membros da banca. 
- Caso solicitado, enviar declaração para 
co-orientador. 

Até 60 dias 
após a defesa 

O ALUNO DEVE enviar para o 
PPGZOO e-mail com (todos 
os arquivos em PDF): 
- Declaração do orientador 
de entrega de versão final 
corrigida. Modelo em: 
https://bit.ly/3bCFWzm 
- Versão final da dissertação 
(com ficha catalográfica). 
Para criação da ficha 
catalográfica acesse 
https://bit.ly/3u4Wzdw 
 
- Artigo técnico ou carta de 
aceite 
- Artigo submetido/publicado 
- Comprovante de submissão 
ou aceite (não é necessário 
caso o artigo já esteja aceito 
e disponível on line) 
- Termo de autorização 
(https://bit.ly/3bJoeKu) 

Incluir no SGPe anterior: 
- Declaração de entrega de versão final 
corrigida (solicitar assinatura do 
orientador) 
- Artigo técnico ou carta de aceite 
- Artigo submetido/publicado 
- Comprovante de submissão ou 
publicação do artigo 
 
Enviar SGPe para Direção de Pesquisa 
Mandar e-mail com cópia para 
orientador e aluno. 
Criar SGPe para Biblioteca, de acordo 
com a IN12/2020, com: 
- Versão final da dissertação (com ficha 
catalográfica) 
- Termo de autorização (solicitar 
assinatura do orientador) 
- e-mail do aluno que consta o envio da 
versão final. 

 
  


