
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
CELSO SUCKOW DA FONSECA- CEFET/RJ 

1 
Conforme Resolução nº16/2016/COPEP, o presidente assina por todos os Membros da Banca, colocando ao lado 
de cada assinatura os dizeres por videoconferência. Após o retorno das atividades, suspensas por conta da 
pandemia da COVID-19, lavra-se outra Ata, esta com a assinatura de todos os Membros da Banca.  
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Dissertação/Tese nº._____  
ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO / TESE PARA CONCESSÃO DO GRAU DE _____________ 

Ata da Defesa de (  )Dissertação / (  )Doutorado para concessão do grau de ____________ , na Área de 

concentração em ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 ao/à  candidato/a________________________________________________________________________

realizada em _______de_________de________, no (local)  ___________________  às  _________   horas, 

intitulada, _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

e tendo como Professor(es)-Orientador(es): 

_______________________________________________________ (Presidente) 

________________________________________________________(coorientador, se houver) 
 
A BANCA EXAMINADORA composta por (letra de forma): 

_______________________________________________________ (Presidente) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Em sessão pública/virtual, após exposição de cerca de _______________________ minutos, o/a  
candidato/a foi arguido/a oralmente pelos membros da Banca tendo como resultado: 
(   )  APROVAÇÃO com entrega da versão final em até 45 dias contados a partir da data da defesa 
(   ) APROVAÇÃO CONDICIONADA ao atendimento das exigências que constam na folha de modificações, 
em anexo.  
(   ) REPROVAÇÃO 
 Na forma regulamentar foi lavrada a presente Ata que é abaixo assinada pelos membros da Banca, na 
ordem acima determinada, e pelo candidato/a:  
Rio de Janeiro, _____ de __________________ de ___________. 
Membros da Banca: (Assinaturas) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Candidato/a: ___________________________________________________________ 

A aprovação da defesa de tese constitui requisito parcial para a obtenção do título. A conclusão do curso e 
emissão do Diploma ficará condicionada ao atendimento de todas as exigências contidas no Regulamento e 
nas normas dos PPGSS, bem como à inexistência de qualquer pendência de natureza acadêmica, 
administrativa ou legal. 
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FOLHA DE MODIFICAÇÕES REFERENTES À DEFESA  

Modificações exigidas na tese do candidato/a _________________________________________________,              

(     )Dissertação / (      )Tese  nº.______, realizada no dia ______ de _____________ de __________. 

As modificações exigidas foram as seguintes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tais modificações devem ser atendidas em até sessenta (60) dias e serão atestadas por: 

(  ) _________________________________________________ - Presidente  

(  ) Comissão composta pelos seguintes membros:  

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Data de entrega das modificações: ___/___/___ 

 

Presidente da Banca: ___________________________________________________________  

Candidato/a: ___________________________________________________________________ 
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PARECER SOBRE AS MODIFICAÇÕES REFERENTES À DEFESA  

Modificações exigidas na tese do candidato/a _________________________________________________,              

(     )Dissertação / (      )Tese  nº.______, realizada no dia ______ de _____________ de __________. 

Parecer: 
 

 

 

 

 

Atesto(amos) que as alterações exigidas: 

(  ) foram  cumpridas. 

(  ) não foram cumpridas.  

Doravante o aluno encontra-se: 

(   )  APROVADO      (   ) REPROVADO. 
 

Rio de Janeiro, _____ de________________________ de ______ 

 

 (  ) Presidente  

Nome Assinatura 

  

 

(  ) Comissão composta pelos seguintes membros:  

Nome Assinatura 

  

  

  

  

  

  

 

 

Presidente da Banca: ____________________________________________________________ 

Candidato/a: ___________________________________________________________________  


