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RESOLUÇÃO N. 003/2016 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SAÚDE 

 

 

  
Dispõe sobre Critérios sobre Agendamento de 
Defesa e Formação de Bancas de Mestrado, 
Doutorado, Exame de Qualificação e Solicitação 
de Prorrogação de Defesa junto ao Programa. 

 
 
 
 
A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SAÚDE (PGPDS) E 

PRESIDENTE DO COLEGIADO DO Programa, no uso de suas atribuições, com 

aprovação do referido órgão Colegiado, em sua reunião do dia 25/02/2016,  

 

R E S O L V E: 

 

Título I – Disposições Gerais 

 

Para a formação de bancas de exame de qualificação, defesa de tese e 

dissertação, será avaliado pela Comissão de Pós-Graduação e/ou Colegiado do 

Programa o atendimento aos seguintes critérios pelo estudante: 

Art. 1º. Apresentação de documentação comprobatória de submisão, aceite e/ou 

publicação do estudante, seguindo os critérios específicos para mestrandos e 

doutorandos. 

 

Art. 2º. Apresentação de histórico escolar. 
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Art. 3º. Entrega de todos os relatórios de bolsistas (semestralmente para M e 

anualmente para D). 

 

Art. 4º. Atualização do currículo lattes. 

 

Art. 5º. Em caso de Mestrandos, participação na Jornada. 

 

Art. 6º. Assinatura de formulário de cessão de direitos autorais à UnB. 

 

Art. 7º. As Bancas de Mestrado devem ocorrer em até no máximo 24 meses do 

início do curso. 

 

Art. 8º. A participação dos Mestrandos na Jornada do PGPDS deve ocorrer até 12 

meses depois de sua entrada no programa. 

 

Art. 9º. As Bancas de Qualificação de Doutorado devem ocorrer até no máximo 28 

meses desde o início do curso. 

 

Art. 10. Bancas de Doutorado devem ocorrer em até no máximo 48 meses após o 

início do curso. 

 

§ 1º.  Exige-se a comprovação de submissão de artigo com autoria do estudante 

como primeiro autor para solicitação de banca de Exame de Qualificação. 

 

§ 2º. Caso não haja conclusão nos prazos previstos, o estudante deverá depositar 

solicitação de prorrogação de defesa na secretaria do Curso até 60 dias antes do 

prazo regulamentar de defesa no 24º mês (M), 28º mês (qualificação D) ou 48º mês 

(D), conforme descrito no Art. 15, desta Resolução.  
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§ 3º. Casos excepcionais serão analisados pelo Colegiado do PGPDS.  

 

Título II – Composição das Bancas 

 

Art. 11. É prerrogativa do colegiado do Programa a aprovação da banca sugerida 

pelo orientador e presidente da banca. São critérios a serem considerados na 

aprovação das bancas, além do mérito acadêmico dos membros, a variação dos 

examinadores nas bancas de um mesmo orientador; a filiação institucional do 

membro sugerido, e a atualização das informações contidas em seu CV Lattes. 

 

Art. 12. As bancas de defesa de Mestrado serão compostas por 04 membros, tendo 

o professor orientador como presidente, um membro interno ao Programa, como 

titular ou suplente, e um membro externo ao Programa e/ou à Universidade. 

 

Art. 13. As bancas de Qualificação de Doutorado serão compostas por 04 membros, 

tendo o professor orientador como presidente, outros dois membros e um suplente, 

sendo ao menos um membro externo ao Programa e/ou à Universidade. 

 

Art. 14. As bancas de defesa de Doutorado serão compostas por 06 membros, 

tendo o professor orientador como presidente e sendo, no mínimo, um membro 

efetivo interno e dois membros externos ao Programa, um dos quais externo à 

Universidade, e um suplente. 

 

Título III – Prorrogação de Defesas 

 

Art. 15. O calendário de pós-graduação inicia-se em março ou agosto de cada ano e 

acompanha o ano civil. Para a solicitação de prorrogação de defesa, o processo 

deverá vir acompanhado de: justificativa acadêmica e/ou de saúde comprovada; 



 

 

 
 

 
Universidade de Brasília - UnB 
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
 

 

I. parecer do orientador concordando com o pedido de prorrogação de prazo; 

II. histórico escolar atualizado; 

III. formulário de pendências FORPEN; 

IV. relato de atividades desenvolvidas ao longo do curso de acordo com 

cronograma de atividades entregue na secretaria de curso (entregue ao final 

do segundo semestre de curso); 

V. cronograma de trabalho até a defesa;  

VI. comprovante de submissão e/ou aceite de artigo (M, D), mais uma submissão 

e aceite de artigo (D). 

VII. versão completa do trabalho em etapa de finalização.  

 

§ 1º. O orientador deverá entregar carta à parte, à Coordenação do Curso, 

analisando a trajetória do aluno.  

§ 2º. Para que o DPP possa conceder a prorrogação de prazo, o aluno não deve 

possuir pendências de integralização de créditos/pré-requisitos. 

 

Art. 16. Poderá haver uma prorrogação de até 90 dias até a data da defesa. 

 

Art. 17. Em caso de indeferimento da prorrogação, o aluno deverá imediatamente 

marcar a defesa e depositar a dissertação ou tese para no máximo 40 dias após o 

indeferimento por parte do Colegiado. 

 

Art. 18. Em caso de defesa com indicação de reformulação, o prazo máximo para 

revisão é de 03 meses para Mestrado e 06 meses para Doutorado. O aluno em tal 

condição deverá entregar um cronograma de trabalho assinado na secretaria do 

programa em até dois dias úteis após a primeira defesa, e, marcar a defesa com 30 

dias antes da data final de defesa de reformulação.  
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Art. 19. A UnB desliga automaticamente alunos que não comprazem com os 

cronogramas de trabalho e datas fixadas. 

 

Art. 20. A presente Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, sendo 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Brasília, 25 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

Profa. Dra. Silviane Bonaccorsi Barbato 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em 

Processos de Desenvolvimento Humano 
Presidente da comissão de Seleção 

 


