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A AVALIAÇÃO ESCRITA  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 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. 
 

Exemplo: 
• Data limite para depósito: 03/06/2019 
• Depósito das vias definitivas: 02/08/2019 
• Limite para defesa: 16/09/2019 



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. 

Escolha livre (programa ou externo/externo USP) 

Escolha livre (programa ou externo/externo USP) 

Membros externos  ao programa são participantes  que não 
estão credenciados no Programa como orientador e/ou 

responsável por disciplina. 

http://www.fsp.usp.br/pos/wp-content/uploads/2013/07/Form_bancas_CPG_NR.docx
http://www.fsp.usp.br/pos/wp-content/uploads/2013/07/Form_bancas_CPG_NR.docx
http://www.fsp.usp.br/pos/wp-content/uploads/2013/07/Form_bancas_CPG_NR.docx
http://www.fsp.usp.br/pos/wp-content/uploads/2013/07/Form_bancas_CPG_NR.docx
http://www.fsp.usp.br/pos/wp-content/uploads/2013/07/Form_bancas_CPG_NR.docx
mailto:posgrad@fsp.usp.br


QUANDO DEVO ENTREGAR A PROPOSTA DA COMISSÃO 
JULGADORA ? 

 
• Recomendamos que o formulário seja entregue/enviado 45 dias antes 

da data de depósito constante na ficha do aluno. 

 

• O formulário deve ser enviado, preenchido e assinado pelo 
orientador, ao e-mail: posgrad@fsp.usp.br  

 

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

Horário de atendimento da secretaria: segunda a quinta-feira  -  9h às 15h. 
Obs: Durante o isolamento social, não haverá atendimento presencial 
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QUANTOS EXEMPLARES DEVO ENTREGAR? 

Avaliação Escrita Exemplares definitivos - defesa 

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

dissertação/tese 
 
• Formulário de entrega da 

Dissertação/Tese Requerimento de 
Depósito de Dissertações/Tese 

 

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

dissertação/tese 
 

• Formulário de entrega da 
Dissertação/Tese Requerimento de 
Depósito de Dissertações/Tese 

• 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. 
Obs: Durante o isolamento social, não haverá atendimento presencial 

 

Durante o isolamento social, fica dispensada a entrega  do 
espiral e CD.  
O formulário e o PDF da dissertação/tese deverá ser enviado 
ao e-mail: posgrad@fsp.usp.br, para que o depósito seja 
cadastrado. 
Contudo, a CAPA DURA com a versão original deverá ser 
entregue quando os atendimentos presenciais forem 
retomados. 
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       RETENÇÃO DA VERSÃO INTEGRAL  
 
Os alunos que tiverem interesse em resguardar patentes, direitos autorais e 
outros direitos, relativos aos seus trabalhos, poderão solicitar à Comissão de Pós-
Graduação-CPG a não disponibilização da versão integral na Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações da USP, conforme a Resolução 7569, publicado em 
04/10/2018. Veja: http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-copgr-no-
7569-de-03-de-outubro-de-2018  
  
 
Para isso, enviar, no momento do depósito, pdf com o Título (capa), Resumo e 
Abstract, junto com o pedido de retenção. 
 
 
Solicitar o formulário de retenção de tese pelo e-mail: posgrad@fsp.usp.br  
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Consulte:  
 
Diretrizes para Apresentação de Dissertações e Teses da USP - Parte I (ABNT) ou Parte 
IV (Vancouver): 
https://www.teses.usp.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id
=52  
 
ou o Guia de Teses da Biblioteca da FSP/USP: 
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 de Mestre (ou Doutor) em Ciências 
      Área de concentração: Saúde Pública 

 
• Dissertação/Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Saúde Pública 

para obtenção do título de Mestre (ou Doutor) em Ciências 
      Área de concentração: Saúde Pública 

QUAL A FORMATAÇÃO QUE DEVO UTILIZAR? 

COR DA CAPA DURA – DOUTORADO - AZUL ROYAL 

COR DA CAPA DURA – MESTRADO – PERCALUX AZUL CLARO 
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COMO REALIZAR A DEFESA DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL? 

Enquanto perdurar o isolamento social, as defesas deverão ocorrer de modo online. 
 
O orientador deverá enviar o Formulário EQ/Defesa à distância ao e-mail: posgrad@fsp.usp.br , para a 
aprovação do Pró-Reitor de Pós-Graduação, indicando a plataforma que será utilizada para a realização da 
defesa ( Google Meet/ Skype). O envio do formulário deverá ocorrer após o depósito da via definitiva da 
dissertação/tese pelo pós-graduando. 
 
O estudante ou orientador deverão informar a data e hora da defesa para que a Secretaria possa enviar o PDF 
aos membros da banca e realizar o agendamento pelo Google Meet. 
 
Após o agendamento, a Secretaria passará a propriedade do evento ao orientador ou ao estudante, para que 
tenham a liberdade para autorizar a entrada de convidados externos à USP na chamada e desativar os 
microfones para não atrapalhar a apresentação. 
 
A secretaria estará presente  nos 15 minutos iniciais da defesa para  auxiliar e sanar dúvidas. 
 
A CPG sugere que a apresentação, arguição e resultados das defesas sejam gravados. 
Portanto, os membros participantes devem autorizar a gravação. Uma vez autorizado, o presidente da banca 
poderá iniciar a gravação e a transmissão ao vivo da defesa. 
 
Deliberação do Resultado 
Para manter a deliberação em modo privado, o presidente da banca poderá criar um novo evento no Google 
Meet ou solicitar que a secretaria crie um novo evento com essa finalidade. A gravação deverá ser 
interrompida durante a deliberação. 
 

 

http://www.fsp.usp.br/pos/wp-content/uploads/2020/03/FormularioDefesaEQDistancia.docx
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• Utilize o link enviado pela 
secretaria para participar da 
reunião. 
 
• Antes de iniciar a chamada, 
certifique-se que está logado por 
seu e-mail USP. 
Somente pessoas com e-mail USP 
estarão habilitadas para iniciar a 
gravação e o streaming. 

• Para iniciar a gravação e 
o streaming, utilize os três 
pontos que aparecerão no 
canto inferior direito da 
tela 

COMO UTILIZAR O GOOGLE MEET? 



Para a apresentação do trabalho, 
clique em apresentar agora e 
selecione a opção “tela inteira” 

O proprietário do evento poderá 
controlar  os microfones clicando no 
ícone indicado. 

Clique para desativar o microfone 

Clique para remover o 
participante da reunião 



ATENÇÃO BOLSISTAS 

CONFORME  PORTARIA CAPES 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" 

 



VERSÃO CORRIGIDA DO EXEMPLAR DEFENDIDO: 
 
 
Verificar na íntegra a Resolução: CoPGR nº 6018/2011 
 
Caso o orientador e o pós-graduando optem por realizar a correção da 
Dissertação/Tese, a Secretaria deverá ser informada imediatamente após a defesa.  
No prazo máximo de 60 dias corridos, contados a partir da data de defesa, deverão 
ser entregues no Serviço de Pós-graduação 1 exemplar em capa dura e PDF com 

arquivo digital da versão revisada. 
 
Importante:  
 
• o título não poderá ser alterado; 
• a ficha catalográfica deverá ser atualizada  
• deverá conter a expressão de “versão revisada”  
        na folha de rosto 

 

Durante o isolamento social, apenas a 
versão revisada em PDF deverá ser 
enviada ao e-mail: posgrad@fsp.usp.br  
 
Contudo, a CAPA DURA com a versão 
revisada deverá ser entregue quando os 
atendimentos presenciais forem 
retomados. 
Portanto, deverão ser entregues duas 
capas duras, uma com a versão original 
(documento defendido) e outra com a 
versão revisada. 
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EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO:  

 
posgrad@fsp.usp.br 

      Julho/2020 
    CCP-PPG-SP 


