Manual de Composição de Banca
Para que a composição da banca seja enviada de forma correta, solicitamos
atenção para as orientações que seguem abaixo:

1 -o aluno deve selecionar a Banca Examinadora junto com seu orientador e
acertar a data e horário da defesa,inclusive com os membros suplentes.
As normas para seleção da Banca Examinadora são:
a) Doutorado - composta de cinco professores doutores, sendo pelo menos dois e
no máximo três necessariamente externos ao PPGCOM, os demais do Programa
(favor consultar a lista dos professores do quadro permanente do PPGCOM). É
obrigatória a indicação de dois suplentes, lembrando que um deve pertencer ao
quadro de professores do Programa e o outro externo. É importante ressaltar que
os suplentes devem receber o mesmo tratamento dos membros titulares da Banca,
qual seja: ser consultado da data, aceitar participar da banca e receber o material
para leitura;
b) Mestrado - composta de três professores doutores, sendo pelo menos um e no
máximo dois necessariamente externos ao PPGCOM, os demais do Programa
(favor consultar a lista dos professores do quadro permanente do PPGCOM). É
obrigatória a indicação de dois suplentes, lembrando que um deve pertencer ao
quadro de professores do Programa e o outro externo. É importante ressaltar que
os suplentes devem receber o mesmo tratamento dos membros titulares da Banca,
qual seja: ser consultado da data, aceitar participar da banca e receber o material
para leitura;
2 – Todos os indicados para composição da banca devem possuir o titulo de
Doutor;
3. Selecionada a Banca, o aluno deve entregar à SECRETARIA da ECO.Pós o
formulário Homologação de Banca Examinadora - DOC (vide Seção SECRETARIA
do Portal) solicitando homologação de Banca Examinadora, devidamente
preenchido e assinado pelo seu orientador, listando os professores que foram
convidados e aceitaram participar da Banca Examinadora , anexando os currículos
da Plataforma Lattes dos professores externos convidados de outro PPGCOM.

