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Bem-Vindo(a) ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia da 

Universidade Católica de Brasília! 

 

Prezado (a) Estudante, 

Que bom tê-lo (a) conosco! 

Ao ter escolhido nosso Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, você optou por adquirir 

habilidades e competências que o capacitarão para o exercício do magistério no ensino superior, 

contribuindo para o aumento de uma formação sólida de recursos humanos na área do 

envelhecimento. Acredito que receberá por parte da direção, assessoria, secretaria de apoio e 

acadêmica todos os subsídios necessários para desenvolver suas qualidades como pesquisador 

e investigador de uma das áreas que mais cresce no mundo e no Brasil: a perspectiva do 

aumento de idosos para os próximos anos é bastante considerável e novas oportunidades 

estarão sempre nos desafiando em nossos trabalhos acadêmicos. Em nosso curso há disciplinas 

obrigatórias e optativas, que necessitarão de sua máxima atenção para escolhê-las a cada 

semestre, para que não comprometa sua vida acadêmica futura. Por isso, é importante que você 

procure seu orientador a cada final de semestre e trace com ele uma estratégia de quais são as 

melhores disciplinas para você cursar no próximo semestre, de forma que cumpra as exigências 

de fazer todas as disciplinas obrigatórias e enriqueça seu currículo com as disciplinas optativas, 

dentro do seu planejamento de interesse. 

 

Organize-se para ter seu tempo dedicado aos estudos e às suas pesquisas, pois dois anos de 

Mestrado e quatro anos de Doutorado, passam muito rápido e você precisa estar atento aos 

prazos, sobretudo para sua qualificação e a defesa de dissertação. Lembre-se: é você quem 

organiza a forma e o tempo de seus estudos, ou seja, é você o agente da sua aprendizagem. 

Estudar e aprender exigirá disciplina e o Manual do Aluno poderá ajudá-lo nesse propósito. 

 

Aqui você encontrará orientações para auxiliar sua autoaprendizagem e informações gerais 

sobre o curso, tais como: 

 Duração; 

 Corpo docente; 

 Disciplinas; 

 Sistema de avaliação; 

 Bibliotecas; 

 Orientação de dissertação; 

 Apoio ao aluno; 
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 Serviços da Secretaria Acadêmica. 

 

Recomendamos que antes de se dedicar ao estudo das disciplinas, faça uma leitura cuidadosa 

de todas as informações contidas nesse Manual do Aluno. Caso persista alguma dúvida, entre 

em contato com a nossa equipe. É importante que, ao iniciar o curso, você tenha uma 

compreensão clara de todo o seu funcionamento e estrutura.  

 

Estamos torcendo pelo seu SUCESSO!!! 

 

 

Docentes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia 

 Universidade Católica de Brasília 
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1.1 Apresentação 

 

A criação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia da UCB 

justifica-se por dados concretos, dentre os quais o envelhecimento da população humana no 

século XXI, quer em termos mundiais quer no âmbito da sociedade brasileira, e a falta de 

profissionais especialmente habilitados para atuação junto ao segmento idoso. 

O envelhecimento, devido à complexidade de temas a ele relacionados, propõe o 

desenvolvimento de um novo saber que leve em conta uma perspectiva interdisciplinar. 

Entendemos que o único modo de implementar o desenvolvimento do campo no âmbito da pós-

graduação é permitindo que pesquisadores comprometidos com a produção científica sobre 

envelhecimento em suas respectivas áreas se integrem, trabalhem juntos e, assim, possam gerar 

seus próprios modelos de investigação. 

O Mestrado e o Doutorado em Gerontologia da UCB são os únicos em toda a região 

Centro-Oeste, diferenciado e com enfoque inovador. Compreendem a área de concentração 

Longevidade e Qualidade de Vida, conectando ações e conhecimentos relacionados às 

dimensões físicas, biológicas, psicológicas, sociais e culturais do envelhecimento e do idoso. 

 

1.2 Objetivos 

 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia da UCB (nível Mestrado e 

Doutorado) tem por objetivo geral oferecer formação acadêmica interdimensional/ 

interdisciplinar, capacitando profissionais a produzir e utilizar conhecimentos na área de 

Gerontologia, com vistas à melhoria da qualidade de vida e longevidade da população idosa. 

Quanto aos objetivos específicos do Programa, pretende-se qualificar docentes 

competentes para atender a demanda do ensino superior em Gerontologia e áreas afins; formar 

pesquisadores capazes de criar, adaptar ou modificar, de forma dinâmica, a teoria e a 

construção constante de novos saberes em Gerontologia; e habilitar profissionais multiversos 

na prática complexa da interação com idosos e no entendimento amplo e interdimensional do 

fenômeno da velhice e do processo de envelhecimento. 

 

Para alcançar os objetivos propostos, o curso pretende: 

- Formar profissionais com visão global e capacidade criativa e empreendedora, demandados 

pelo mercado de trabalho atual e futuro, para atuação interdisciplinar tanto no setor público 

quanto privado, junto ao grupo da população idosa. 
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- Despertar o senso crítico e propiciar o desenvolvimento do espírito de investigação científica, 

habilitando os estudantes a desenvolverem pesquisas, visando à geração de conhecimento que 

propicie à população um envelhecimento com qualidade de vida e vitalidade, evitando o 

isolamento social e os problemas de saúde, causadores das dependências física e psíquica. 

- Habilitar profissionalmente por meio do ensino teórico-prático, integrando os estudantes do 

Mestrado e Doutorado às atividades de graduação, visando o treinamento em docência 

universitária. 

- Estabelecer intercâmbio técnico-científico com outras instituições relevantes nacionais e 

internacionais, visando ampliar a base de conhecimento e a experiência profissional dos 

mestrandos e doutorandos. 

 

1.3 Duração e carga horária 

 

O curso tem duração de 02 (dois) anos para Mestrado e 04 (quatro) anos para 

Doutorado, sendo as datas de início e término de cada semestre letivo definidas no Calendário 

Acadêmico dos Cursos de Pós-Graduação, que fica disponível no site da Universidade Católica 

de Brasília-UCB (www.ucb.br).  

O tempo para a obtenção do título de Mestre é de 12 meses no mínimo, e 24 meses no 

máximo, e de Doutor é de 24 meses no mínimo, e 48 meses no máximo. As aulas ocorrem uma 

semana por mês, sendo oferecidas no período da manhã e tarde.  

Os procedimentos para a indicação de orientadores iniciam-se com o processo seletivo, 

no qual, mediante apreciação do projeto de pesquisa e entrevista o candidato é direcionado a 

possíveis orientadores. Ao entrar no Programa, cada estudante é formalmente encaminhado 

pelo coordenador a um orientador acadêmico, considerando indicação do resultado final do 

processo seletivo.  

O professor orientador poderá ser substituído, em caso de se ausentar, ou por outro 

motivo, com sua anuência, após ouvido o Colegiado e o coordenador do programa. Caso 

necessário, o professor orientador poderá contar com a colaboração de um coorientador, 

interno ou externo ao Programa, devendo este possuir título de doutor ou equivalente. 

O aluno CALOURO deve: 

a) matricular-se em um mínimo de três disciplinas (entre as obrigatórias e as optativas) 

oferecidas no 1º semestre do curso; 

b) no momento da matrícula, o aluno deve preencher o Requerimento de Designação de 

Orientador, disponível na Secretaria Acadêmica ou na Secretaria do curso; 
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c) automaticamente no 1º Semestre do Doutorado ou do Mestrado, o aluno será 

matriculado em Orientação I.  

 

1.3.1 Mestrado 

Quadro Resumo dos Créditos e Horas do Curso 

Carga Horária Total: 540 h 
Carga Horária Disciplinas Obrigatórias: 360 h 
Carga Horária Disciplinas Optativas: 120 h 
Horas de Atividades Complementares: 60 h 
Créditos Total: 32 
Créditos Disciplinas Obrigatórias: 24 
Créditos Disciplinas Optativas: 08 

 

Conforme quadro resumo acima, o número de créditos exigido para a obtenção do título 

de Mestre em Gerontologia é 32, composto da seguinte maneira: 

a) 4 créditos na disciplina obrigatória da Linha de Pesquisa escolhida; 

b) 20 créditos obrigatórios nas disciplinas de sustentação (ou tronco comum); sendo 

que entre elas estão os 4 créditos para a Qualificação de Mestrado e os 4 créditos 

para a Defesa de Mestrado;  

c) 4 créditos entre as disciplinas optativas da Linha de Pesquisa escolhida; e 

d) 4 créditos optativos entre as disciplinas de sustentação (ou tronco comum). 

Destaca-se que: 

- Orientação de I a IV (não é contabilizado como crédito); e 

- O estudante deve reunir ao longo dos 24 meses do Mestrado, 60 horas de Atividades 

Complementares, conforme o Quadro 1. 

 

1.3.2 Doutorado 

Quadro Resumo dos Créditos e Horas do Curso 

Carga Horária Total: 840 h 
Carga Horária Disciplinas Obrigatórias: 420 h 
Carga Horária Disciplinas Optativas: 300 h 
Horas de Atividades Complementares: 120 h 
Créditos Total: 48 
Créditos Disciplinas Obrigatórias: 28 
Créditos Disciplinas Optativas: 20 

 

Conforme quadro resumo acima, o número de créditos exigido para a obtenção do título 

de Doutor em Gerontologia é 48, composto da seguinte maneira: 

a) 4 créditos na disciplina obrigatória da Linha de Pesquisa escolhida; 
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b) 24 créditos obrigatórios nas disciplinas de sustentação (ou tronco comum); sendo 

que entre elas estão os 4 créditos para a Qualificação de Doutorado e os 8 para a 

Defesa de Doutorado;  

c) 4 créditos entre as disciplinas optativas da Linha de Pesquisa escolhida; e 

d) 16 créditos optativos entre as disciplinas de sustentação (ou tronco comum). 

Destaca-se que: 

- Orientação de I a VIII (não é contabilizado como crédito); 

- O aluno(a) deve reunir ao longo dos 48 meses do curso de Doutorado, 120 horas de Atividades 

Complementares, conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Atividades Complementares do programa de Pós-graduação Stricto Sensu em 

Gerontologia. 

Atividade Tipo de Comprovação 

Documento 

auxiliar de 

comprovação 

Horas  

Curso de pós-graduação lato sensu durante o 

período do Mestrado ou Doutorado. 
Certificado de conclusão 

Trabalho final de 

conclusão da 

especialização 

40h 

Estágio docente na graduação (com exceção 

dos estudantes bolsistas, cuja condição, o 

estágio é obrigatório). 

Declaração 
Relatório de 

Estágio 
30h 

Cursos de extensão ou atualização. Certificado 
Relatório técnico 

da participação 
15h 

Organização de cursos, eventos, palestras que 

incluam a Gerontologia e áreas afins. 

Declaração ou 

certificado de 

organização 

Relatório técnico 

ou Prospecto do 

Evento 

8h 

Participação em Grupos de Estudo do 

orientador(a) ou professor(a) de programas de 

pós-graduação – mensal. 

Certificação do Grupo 

de Estudo; 

assinatura do(a) 

professor(a) 

coordenador(a) 

Folha de presença 

semestral ou anual, 

Relatório Técnico 

da Participação 

6h 

Congressos, seminários, simpósios, dentre 

outros eventos científicos – participação como 

convidado palestrante. 

Convite Resumo da Palestra 6h 
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a) Só participação como ouvinte. Certificado 
Relatório técnico 

da participação 
4h 

b) Participação como apresentador(a) de 

trabalho oral. 
Certificado 

Apresentação do 

trabalho escrito 
4h 

c) Participação como apresentador(a) de 

pôsteres. 
Certificado 

Apresentação do 

trabalho escrito 
4h 

Visitas técnicas a outros programas ou 

laboratórios - nacionais e internacionais 
Declaração Relatório técnico 4h 

Orientação ou coorientação de TCC na 

graduação ou na especialização. 

Ata de defesa do TCC ou 

da especialização 

Capa da 

Monografia 

4h 

mensais 

Orientação ou coorientação de Iniciação 

Cientifica. 

Relatório Final da 

Iniciação Cientifica 
Produto Final 

4h 

mensais 

Participação em bancas de TCC ou 

especialização como avaliador(a). 

Declaração ou 

Certificado de 

participação 

Contracapa com o 

nome da banca 
2h 

Participação como ouvinte de bancas de 

qualificação ou defesa de Mestrado ou 

Doutorado da Gerontologia e áreas afins com 

o trabalho que está sendo realizado. 

Declaração do 

Presidente da banca 

Relatório da 

qualificação ou 

Defesa (secretaria 

fornece) 

3h 

  

 

As horas descritas no certificado passam por um processo de equivalência, de forma que 

não são efetivamente aquelas que figuram nos certificados ou declarações. Cada estudante 

deve participar de, no mínimo, quatro das atividades relacionadas acima. Casos omissos serão 

avaliados por uma comissão instituída pelo coordenador do Programa. 

 Para que o estudante possa defender a dissertação de Mestrado ou a tese de 

Doutorado, é necessário que ele tenha integralizado todos os créditos exigidos no Programa e 

cumprido as respectivas horas das Atividades Complementares. 

 

1.4. Organização curricular 

 

O Programa de Mestrado e Doutorado compreendem as seguintes atividades 

curriculares:  

I – disciplinas obrigatórias e optativas;  

II – estudos individuais e em equipe;  
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III – pesquisas seguindo as linhas estabelecidas pelo Programa;  

IV – seminários;  

V – tópicos especiais e avançados;  

VI – estágios supervisionados;  

VII – atividades-trabalho, como: presenciar qualificações de projetos de pesquisa, defesas de 

mestrado e doutorado, aulas-magnas do Programa; apresentar trabalhos em eventos 

científicos; e publicar artigos em periódicos; e 

VIII – atividades que integrem os alunos da graduação com a pós-graduação; atividades de 

extensão e de inserção econômica e social.  

O Mestrado e o Doutorado serão concluídos mediante aprovação dos créditos exigidos 

e da apresentação da dissertação e defesa da tese, respectivamente. 

 

1.5. Corpo docente 

 

 O corpo docente do curso é composto pelos (as) seguintes professores (as): 

 

Nome E-mail 

Prof. Dr. Alexandre Franco Miranda alexandref@ucb.br 

Prof. Dr. Clayton Franco Moraes claytonf@ucb.br 

Profa. Dra. Eduarda Rezende Freitas eduarda.freitas@ucb.br 

Profa. Dra. Fabiani Lage Rodrigues Beal fabiani@ucb.br 

Prof. Dr. Henrique Salmazo da Silva henrique.salmazo@ucb.br 

Prof. Dr. Jonato Prestes jonato@ucb.br 

Prof. Dr. Gustavo Azevedo Carvalho carvalhobsb@hotmail.com 

Profa. Dra. Karla Helena Coelho Vilaça e Silva karlav@ucb.br 

Profa. Dra. Lucy de Oliveira Gomes lucygomes@pos.ucb.br 

Prof. Dr. Marcelo Henrique Soller Ramada marcelo.ramada@ucb.br 

Profa. Dra. Maria Liz Cunha de Oliveira liz@ucb.br 

Prof. Dr. Vicente Paulo Alves tutorvicente@ucb.br 
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1.6. Requisitos Acadêmicos 

 

1.6.1. Avaliação 

 

A avaliação do aproveitamento do aluno é feita pela participação nas disciplinas, 

seminários e demais atividades previstas no Programa.  

Complementarmente, o aluno deverá entregar ao seu orientador, ao final de cada 

semestre letivo cursado, um relatório circunstanciado com as atividades desenvolvidas 

(disciplinas cursadas, bibliografia consultada; artigos produzidos e/ou publicados, estágio do 

desenvolvimento da pesquisa, e eventos de que participou).  

 A frequência ao Mestrado e Doutorado em Gerontologia é obrigatória, não podendo 

ser inferior a setenta e cinco por cento (75%) da carga horária estipulada para cada componente 

curricular. 

O aproveitamento é expresso em uma escala numérica de zero a 10 (dez), considerando-

se, como mínimo para aprovação, grau igual a 7 (sete). 

Corresponde a 1 (um) crédito, o cumprimento integral de atividades curriculares 

equivalentes a 15 horas de aula nas disciplinas do Programa. O aluno pode solicitar, por meio 

de requerimento dirigido ao coordenador do Programa, aproveitamento de até oito (8) créditos, 

referentes a disciplinas cursadas em outros Programas em nível de Mestrado, e até doze (12) 

créditos para o doutorado, desde que esses créditos tenham sido obtidos nos últimos quatro 

anos antes da data do requerimento. 

O aluno poderá requerer mudança da linha de pesquisa escolhida por ocasião da 

seleção, até 6 (seis) meses após a matrícula. 

 

1.6.2 Prorrogação 

 

O aluno somente poderá solicitar prorrogação do curso se estiver matriculado em 

Orientação IV (Mestrado) ou Orientação VIII (Doutorado). Essa prorrogação poderá ser solicitada 

ao Coordenador do Programa, por um período máximo de 12 (doze) meses, que ouvirá o 

Professor Orientador e o Colegiado do Programa. Uma vez deferida, o mestrando deve realizar 

a matrícula em Orientação V e, se necessário, em Orientação VI; o doutorando em Orientação 

IX e, se necessário em Orientação X, com o consequente pagamento dos ônus financeiro 

referente a essa prorrogação. 
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1.6.3 Trancamento de matrícula 

 

O aluno poderá solicitar afastamento temporário do Mestrado ou Doutorado, para 

tratar de interesses particulares, por meio de trancamento de matrícula. 

Esse trancamento pode durar apenas um semestre letivo, no prazo previsto no 

calendário acadêmico, e não isenta o estudante do cumprimento do prazo máximo disposto no 

Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu para o Mestrado e o 

Doutorado. O aluno regularmente matriculado só tem direito a solicitar trancamento após ter 

cursado um semestre letivo.  

O aluno bolsista que trancar a matrícula terá a bolsa automaticamente cancelada. 

 

1.6.4 Cancelamento 

 

O estudante pode solicitar trancamento de matrícula, no prazo previsto em calendário 

acadêmico, pelo período de um (1) semestre letivo, mediante análise e aprovação do coordenador 

do Programa. 

 

1.7. Qualificação e Defesa de Dissertação e Tese 

 

O estudante deve definir o tema, estruturar o projeto de qualificação – até o final do 

segundo semestre letivo cursado, no caso do mestrado, e até o quarto semestre letivo cursado, 

no caso do doutorado – juntamente com seu orientador, e submetê-lo a análise de uma banca 

examinadora instituída pelo coordenador do Programa, ouvido o orientador. 

A banca examinadora desse exame de qualificação do mestrado é composta pelo 

orientador, que a preside, por três (3) docentes doutores credenciados pelo programa de pós-

graduação, sendo que um deles é suplente, sendo permitido o envio do parecer por escrito ou 

o uso de videoconferência, com o intuito de contribuir na melhoria do projeto a ser defendido.  

A banca examinadora do exame de qualificação do doutorado é composta pelo 

orientador, que a preside, por cinco (5) docentes doutores credenciados pelo programa de pós-

graduação, sendo que um (1) deles é suplente, sendo permitido o envio do parecer por escrito 

ou o uso de videoconferência, com o intuito de contribuir na melhoria do projeto a ser 

defendido. 

No caso de reprovação no exame de qualificação, o mestrando ou doutorando terá o 

prazo máximo de noventa (90) dias corridos, a contar da data da banca, para providenciar as 

alterações necessárias e submeter-se a novo exame. 
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O modelo do documento final a ser submetido para a defesa do título de Mestrado e de 

Doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia da UCB, de comum 

acordo com o orientador, em língua portuguesa, é o modelo escandinavo, composto por:  

I - elementos pré-textuais;  

II - introdução;  

III - objetivos;  

IV - revisão de literatura;  

V - material e método;  

VI – artigos (ou capítulos de livro resultantes da tese ou dissertação);  

VII - referências (conforme o manual de dissertações e teses disponibilizado pela biblioteca da 

UCB); e,  

VIII - elementos pós-textuais. 

A dissertação ou a tese deve ser apresentada, por escrito e de viva voz, perante a Banca 

Examinadora. O estudante tem até quarenta (40) minutos, com tolerância de cinco (5) minutos 

para mais ou para menos, para fazer a apresentação oral de seu trabalho perante a Banca. Cada 

membro da Banca Examinadora pode arguir o estudante, durante até trinta (30) minutos, 

cabendo ao estudante até trinta (30) minutos para responder a cada examinador.  

Será desligado do Programa o aluno que, vencido o prazo máximo de 24 meses, não 

tenha defendido com êxito sua Dissertação. 

O aluno desligado, e novamente aprovado em exame de seleção, para ter direito a uma 

nova defesa de dissertação, deverá:  

I – cumprir todas as exigências do Regulamento Geral e do Regulamento do Mestrado 

em Gerontologia;  

II – matricular-se e ser aprovado na disciplina Dissertação 3;  

III – estar em dia com suas obrigações financeiras com a UCB. 

 

1.8. Decisões do Colegiado sobre a publicação de artigos: Mestrado e Doutorado 

 

1.8.1 Mestrado 

 

O mestrando e o orientador devem estar entre os autores das publicações que foram 

elaboradas durante o período de permanência no Programa, sob a supervisão direta do 

orientador e vinculado à dissertação, cabendo ao orientador julgar a necessidade de incluir 

outros autores para o artigo. 
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Caso a publicação não ocorra durante um (1) ano, a contar a partir da data da defesa, o 

orientador pode reformular o artigo para enviar à outra revista e assumir o posto de primeiro 

autor, passando o egresso a ser segundo autor. Caberá ao orientador julgar a necessidade de 

incluir outros autores para o artigo. 

Após as correções observadas pela banca de defesa de dissertação, o mestrando deve 

entregar junto com as correções, a carta de submissão do artigo à revista, para garantir que 

realmente enviou para publicação. O mestrando só receberá o diploma após serem entregues 

as correções e a carta de submissão. Se a banca aprovou a dissertação, o mestrando tem o prazo 

de 30 dias para entregar as correções e a carta de submissão, só então receberá seu diploma. 

 

1.8.2 Doutorado 

 

No caso do Doutorado, o estudante deve entregar um primeiro artigo científico, aceito 

para publicação, antes da qualificação de doutorado; e um segundo artigo, aceito para 

publicação (com carta de aprovação do editor da revista), antes da defesa de doutorado. 

Ambos os artigos devem ser submetidos e publicados em periódicos indexados, 

qualificados nos estratos superiores do Qualis Interdisciplinar (A1, A2, B1 ou B2) antes da defesa 

de tese.  

O estudante deve ser o primeiro autor nos dois (2) artigos e seu orientador coautor. Pelo 

menos um dos artigos deve ter relação com o conteúdo da tese a ser defendida, podendo, 

opcionalmente, uma das duas publicações ser um capítulo de livro ou livro completo, de acordo 

com os critérios estabelecidos para a área pela CAPES.  

 

1.9 Prazos da secretaria do curso 

 

O aluno deve ficar atento aos prazos estipulados pela secretaria do curso para que possa 

cumprir a contento suas obrigações. 

 

1.9.1 Qualificação de Mestrado e Doutorado 

 

O aluno de Mestrado deverá submeter-se ao exame de qualificação até 60 dias antes do 

fim do 2º semestre acadêmico cursado pelo aluno, dentro da disciplina de Pesquisa em 

Gerontologia II. Para o doutorado o prazo é até 60 dias antes do fim do 4º semestre acadêmico. 

O aluno deve solicitar sua qualificação com antecedência de 30 dias, para que a 

secretaria do curso possa enviar por e-mail a ficha de agendamento de Qualificação (enviar até 
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15 dias antes da data da qualificação), onde deverá preenchê-la e remetê-la por meio digital à 

secretaria do Programa. Essa ficha precisa ter anuência do orientador do aluno. 

A marcação da Qualificação deverá ser feita pelo orientador (via e-mail) para a secretaria 

do programa (gerontologiamestrado@ucb.br) com no mínimo 30 dias de antecedência. 

Juntamente com a solicitação de agendamento da defesa de dissertação ou tese, devem ser 

entregues:  

I - o histórico escolar do estudante;  

II - o currículo lattes;  

III – quatro exemplares para a qualificação do Mestrado e seis exemplares para a qualificação 

de Doutorado. 

 

1.9.2 Defesa de Mestrado e Doutorado 

Uma vez aprovado na qualificação e depois de concluídas todas as etapas 

(correções/coleta de dados), o aluno deve submeter-se ao exame de Defesa no 4º semestre 

(Mestrado) ou 8º semestre (Doutorado) cursado. A dissertação ou a tese deve ser aprovada por 

uma Banca Examinadora.  

Ressalta-se que as bancas de qualificação e de defesa no Mestrado são compostas por: 

orientador, um membro externo, um membro interno e um suplente, todos com o título de 

doutor ou equivalente. No Doutorado a composição das bancas é semelhante, porém são 

necessários dois membros internos e dois externos. 

Para marcar sua banca de defesa (Mestrado ou Doutorado) o aluno deve solicitar com 

antecedência de 45 dias, para que a secretaria do curso possa enviar por e-mail a ficha de 

agendamento da Defesa (enviar até 30 dias antes da data), onde deverá preenchê-la e remetê-

la por meio digital à secretaria do Programa. Essa ficha precisa ter anuência do orientador do 

aluno. Por último, além da versão encaminhada anteriormente por meio digital, o aluno deverá 

entregar a ficha impressa na secretaria do Programa com as assinaturas dos setores informados 

(financeiro e biblioteca). A marcação da Defesa fica condicionada ao parecer final do 

coordenador do programa, que pode deferir ou não o pedido.  

 

1.10 Coordenação do Programa  

 

O estudante poderá contar com o suporte da equipe da coordenação, assessorias, apoio 

e secretarias, para resolver problemas documentais, administrativos, ou contato com a equipe.  
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Abaixo estão os dados da coordenação: 

Coordenadora interina: Profa. Dra. Karla H. C. Vilaça e Silva 

E-mail: karlav@ucb.br  

Telefone: (61) 3556-9056 

Assessora do Curso: Profa. Dra. Eduarda Rezende Freitas 

E-mail: eduarda.freitas@ucb.br 

Telefone: (61) 3448-7264 

Analista do Curso: Lucas Everson Ferreira Dias 

E-mail: lucas.dias@ucb.br 

 Telefone: (61) 3356-9350 

 

1.11. ATENDE 

 

O ATENDE (Setor de Atendimento ao Aluno) dos Programas de Pós-Graduação da UCB é 

responsável por encaminhar questões acadêmico-administrativas referentes ao aluno. O 

estudante pode solucionar questões simples, como pegar o selo da carteirinha estudantil, 

solicitar declarações, além de receber orientações sobre sala de aula e outros 

encaminhamentos. 

Questões financeiras, de matrícula, revisão de notas e demais documentos e serviços 

também podem ser resolvidos no ATENDE. Você contará com profissionais que terão a função 

de apoiá-lo ao longo de todo o seu percurso acadêmico.  

 

FINALIZANDO... 

 

Agora que você fez a leitura de todo o Manual do Aluno e tem uma compreensão geral 

dos diversos aspectos relacionados ao curso, atente-se para a organização dos seus horários de 

estudos, já que a sua disciplina e autonomia serão fundamentais para uma boa realização do 

curso. Lembre-se de que você não está sozinho. A nossa equipe está à sua disposição, por correio 

eletrônico, telefone ou mesmo presencialmente. Faça contato sempre que sentir necessidade.  

 

 

Sucesso no seu Curso! 

 


