
RESOLUÇÃO 6542 /2013 

ORIENTAÇÕES E PRAZOS 
SOBRE DEFESAS DE MESTRADO/DOUTORADO  

 
Regimento de Pós-graduação da USP 

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-6542-de-18-de-abril-de-2013-2 
 

Regimento de Pós-graduação da FSP 
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-copgr-6661-de-17-de-dezembro-de-2013-2   

 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP 

Programa de Pós-graduação em Saúde Pública 
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A AVALIAÇÃO ESCRITA  (PRÉ-BANCA) É OBRIGATÓRIA?  
Sim. 

 
 
QUANDO DEVO ME INSCREVER PARA AVALIAÇÃO 
ESCRITA ? 
 

O depósito dos exemplares deve ser realizado até a data limite de 
depósito que consta na ficha do aluno (Janus). 



Limite máximo para entregar os exemplares para  iniciar  a Avaliação Escrita 

 A avaliação escrita é obrigatória aos alunos da Resolução 6542/2013. 
 
 A partir do depósito dos exemplares para  avaliação escrita, o aluno terá o 
prazo de 60 dias para entregar os exemplares definitivos e  45 dias para 
realizar a defesa de sua dissertação/tese. 

                            IMPORTANTE 
Doutorandos  bolsistas (Capes e Cnpq) devem 
defender antes do término da bolsa. Para calcular 
o limite para depósito, é preciso retroagir, no 
mínimo, 105 dias da data prevista para encerrar   
a bolsa. 
 

Mestrandos bolsistas devem  depositar os 
exemplares para avaliação escrita antes do 
término da bolsa. 
 



COMO DEVE SER COMPOSTA A COMISSÃO JULGADORA ? 

A Comissão Julgadora  deve ser 
composta por: 
 3 membros titulares e 3 suplentes, 
excluindo o orientador. 
 
 
Para titulares/suplentes : 
 

Deverão ser indicados dois nomes 
externos ao programa, sendo um 
externo à USP. 

 
Proposta de comissão julgadora – 
Defesa (clique para abrir o link) 
 
 
Consultar a secretaria em caso de dúvidas. 
posgrad@fsp.usp.br  

Externo ao Programa 

Externo ao Programa e à USP. 

Externo ao Programa 

Externo ao Programa e à USP. 

http://www.fsp.usp.br/pos/wp-content/uploads/2013/07/Form_bancas_CPG_NR.docx
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QUANDO DEVO ENTREGAR A PROPOSTA DA COMISSÃO 
JULGADORA ? 

 
• Recomendamos que o formulário seja entregue 45 dias antes da data 

de depósito constante na ficha do aluno. 

 

• O formulário deve ser entregue impresso e assinado pelo orientador 
na secretaria de pós-graduação. 

 

• A proposta da comissão julgadora será encaminhada para aprovação 
da CCP. 

Horário de atendimento da secretaria: segunda a quinta-feira  -  9h às 15h. 



O QUE DEVO ENTREGAR? 

Avaliação Escrita (pré-banca) Exemplares definitivos - defesa 

• 4 exemplares em espiral 
• 1 CD com arquivo em PDF da  

dissertação/tese 
 
• Formulário de entrega da 

Dissertação/Tese 
http://www.fsp.usp.br/pos/?ca
t=8  
 

• 4 exemplares em espiral 
• 1 exemplar em Capa Dura 
• 1 CD com arquivo em PDF da 

dissertação/tese 
 

• Formulário de entrega da 
Dissertação/Tese 
http://www.fsp.usp.br/pos/?ca
t=8  

• Comprovante de submissão de 
artigo (alunos de doutorado) 

• Comprovante de estágio PAE 
(alunos bolsistas CAPES/CNPq) 

A entrega deverá ocorrer na secretaria de Pós-Graduação. 

http://www.fsp.usp.br/pos/?cat=8
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ATENÇÃO BOLSISTAS : 

CONFORME  PORTARIA Nº 206, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018: 
 
Art. 1º Os trabalhos produzidos ou publicados, em qualquer mídia, que decorram 
de atividades financiadas, integral ou parcialmente, pela CAPES, deverão, 
obrigatoriamente, fazer referência ao apoio recebido. 
 
Art. 2º Para fins de identificação da fonte de financiamento fica autorizada a 
utilização do código 001 para todos os financiamentos recebidos. 
 
Art. 3º Deverão ser usadas as seguintes expressões, no idioma do trabalho: 
 
"O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 
Financiamento 001 
 
"This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001" 

 



COR DA CAPA DURA - MESTRADO 
 

COR DA CAPA DURA - DOUTORADO 

QUAL A FORMATAÇÃO QUE DEVO UTILIZAR? 
 

Consulte o guia de teses da biblioteca: 
http://www.biblioteca.fsp.usp.br/~biblioteca/guia/i_cap_06.htm 
 
Identificar na capa, uma das duas situações: 
 
• Dissertação/Tese apresentada para avaliação escrita no Programa de 

Pós-graduação em Saúde Pública para obtenção do título...  
 

• Dissertação/Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Saúde Pública para obtenção do título ... 

 

http://www.biblioteca.fsp.usp.br/~biblioteca/guia/i_cap_06.htm
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UM DOS MEMBROS DA MINHA BANCA PARTICIPARÁ À 
DISTÂNCIA, COMO DEVO PROCEDER? 

A banca à distância pode ser realizada utilizando recurso de 
Webconferência (Skype)  ou Videoconferência. 
 
Caberá ao aluno realizar a reserva da sala e agendar os testes de 
conexão pelo endereço: www.fsp.usp.br/producaodigital ,utilizando 
o seu nº USP e senha. 
 
Caso necessite  cancelar/alterar a reserva efetuada, a solicitação 
deverá ser encaminhada ao e-mail: tic@fsp.usp.br  

http://www.fsp.usp.br/producaodigital
mailto:tic@fsp.usp.br


UM DOS MEMBROS DA MINHA BANCA PRECISARÁ DE AUXÍLIO 
FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA DEFESA, COMO FAÇO? 

Caso o membro necessite de passagens e /ou diárias, o orientador deverá 
realizar a solicitação pelo e-mail: apoio.ppg.saudepubli@fsp.usp.br , no 
mínimo 45 dias antes da defesa.  

 

Nesse e-mail deverá ser indicado:  

• o nome e telefone do estudante; 

• Data e hora da defesa. 

• Nome do professor beneficiário, e-mail, telefone, meio de transporte 
(aéreo ou viário).  

 

As solicitações serão apreciadas pela Coordenação do PPG-SP. 

mailto:apoio.ppg.saudepubli@fsp.usp.br


EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO:  

 
posgrad@fsp.usp.br 

12 de setembro de 2018 
CCP-PPG-SP 

 


