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SOLICITAÇÃO PARA DEFESA DE TESE DE MESTRADO 
 

 

Eu, ..................................................................., aluno(a) de Mestrado matrícula n° ............................... solicito a 

abertura de processo para verificação de situação acadêmica e conseqüente constituição de banca de 

avaliação da Dissertação de Mestrado. Incluo com esta ,....... cópias impressas de minha dissertação, intitulada 

:.............................................................................................................................................................................:    

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

                                                        Curitiba (PR), ...........de ...............................................de..................... 
                                                                  
                                                                     ......................................................................................... 
                                                                                                          Aluno 
 

 

Eu, ................................................................................................................................................., orientador(a) 

do(a) aluno(a) supra citado(a) estou de acordo com esta solicitação. 

 

                                                        Curitiba (PR), .............de ...............................................de..................... 
.                                            ........................................................................... 

                                                                                                          Orientador 
 

Proposta de composição de banca: 

Orientador: ......................................................................................................................................................... 

Membro Interno(1): ........................................................................................................................................... 

Membro Interno(2): ............................................................................................................................................. 

Membro Interno(3):.............................................................................................................................................. 

Membro Externo (1) ........................................................................................................................................... 

Instituição de Ensino........................................................................................................................................... 

Telefone : ....................................................................E-mail................................................................................. 

Suplente:................................................................................................................................................................ 
Outros Membros 
(Opcional):.(1)....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 
(Opcional): (2)...................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................. 
 

                       
                       Data da Defesa: ............................................... 
                       Horário................................................... 
                       Local:................................................................. (a reserva será feita pela secretaria) 
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SECRETARIA DO PPGIa 
De acordo com as informações e documentos comprobatórios contidos em sua ficha individual, o candidato 

Ingresso no PPGIA:........................../..................cumpriu com aproveitamento as disciplinas obrigatórias e 

eletivas do curso,conforme consta no regimento; Realizou....... créditos em disciplinas de Tronco Comum,....... 

créditos em disciplinas eletivas e ........créditos em disciplinas de formação geral. Foi aprovado no teste de 

proficiência em inglês, de acordo com o documento fornecido à secretaria do pelo         

Departamento de letras:   (  ) Sim (  ) Não (  ) Ainda não realizou o teste. 

Apresentou comprovante de aceitação de artigo em conferência qualificada no QUALIS CC   (  ) Sim  (  ) Não. 

Consta na pasta do aluno os seguintes documentos essenciais para solicitação do diploma: 

(   ) RG   (  ) DIPLOMA  (  ) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES EDUCACIONAIS (  ) 

COMPROVANTE DO EXAME DE PROFICIÊNCIA. 

(  ) Local reservado 

(  ) Emissão de credencial para estacionamento 

(  ) Cadastro Membro Externo 

(  ) Ata, edital, declaração de banca 

 

 

Curitiba (PR),................de...............................................de........................... 

                                                   
                                                                       ................................................................................................. 
                                                                                                      Secretaria do PPGIa 

 


