
FLUXO DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 
 

 
ACÕES 
 

           
RESPONSÁVEL 

 
CHECKLIST 

A) AGENDAMENTO DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

1.Concluir, no mínimo, quatro disciplinas do curso para qualificação. 
Concluir quatro disciplinas obrigatórias e três optativas para defesa da dissertação.  

ALUNO(A)  

2.Obter status de suficiência em língua inglesa como exigência para a qualificação. ALUNO(A)  

3.Para a qualificação: entregar a dissertação com introdução, fundamentação teórica e metodologia 
aprovadas pelo orientador, e resultados, discussão e conclusão final em construção (a estrutura da 
dissertação segue os critérios do orientador, desde que o trabalho contemple também os critérios do 
curso). 
Para a defesa: entregar a dissertação concluída. 

ALUNO(A) 
ORIENTADOR(A) 
 

 

4.Escolher o membro externo titular da banca (quanto ao membro externo suplente, não é preciso 
convidar; basta indicar o nome). 
Os membros indicados devem ser pesquisadores com aderência ao tema da dissertação e vinculados a 
programas de mestrado ou doutorado na área (no caso da defesa da dissertação, é prudente conservar os 
mesmos membros da banca de qualificação). 
O membro titular externo precisa estar vinculado na plataforma Sucupira (conforme lista na central de 
links dos docentes). Caso não esteja incluído na lista, é preciso encaminhar o seu CPF. 

ALUNO(A) 
ORIENTADOR(A) 
 

 

5.Para os membros internos da banca (titular e suplente), consultar a lista de indicações para as comissões 
de exame de qualificação e defesa, por turma, na planilha de membro interno participante de banca, que 
está disponível na central de links dos docentes). 

ALUNO(A) 
ORIENTADOR(A) 
 

 

6.Definir data e horário do exame de qualificação com previsão de antecedência mínima de 30 dias ao 
envio do arquivo da dissertação para os membros da banca. 

ALUNO(A) 
ORIENTADOR(A) 

 

7.Enviar convite por email aos membros internos da banca indicados, por turma, na planilha de membro 
interno participante de banca, bem como ao membro titular externo. No caso do suplente, apenas indicar 
o nome sem a necessidade de lhe enviar um convite por email. Sugestão do texto de convite: 
Prezado (a) Prof. (ª) Dr (ª) ____________________________________ 
  

ALUNO(A) 
ORIENTADOR(A) 
 

 



Pretendo qualificar meu projeto de Mestrado, intitulado “__________________________________”, no 
dia __________, às _____ horas/online. Meu (minha) orientador (a), Prof. (ª) Dr (a) 
_____________________e eu gostaríamos muito de contar com sua participação como membro da Banca 
Examinadora. Contamos com as suas valorosas contribuições para o desenvolvimento da minha pesquisa. 

8. Salvar os e-mails de confirmação dos membros da banca. Uma vez que a data esteja definida, o aluno 
deve agendar a revisão textual e a formatação final da dissertação com os profissionais responsáveis, 
lembrando o prazo de entrega da versão final.  

ALUNO(A) 
ORIENTADOR(A) 
 

 

9.Preencher corretamente todos os campos do formulário de agendamento de exame de qualificação ou 
defesa de dissertação. 

ALUNO(A) 
ORIENTADOR(A) 

 

10.Encaminhar para o email do curso (mestrado.educaçao@unasp.edu.br):  
-formulário de agendamento de exame de qualificação ou defesa de dissertação devidamente preenchido, 
com indicação do CPF do participante externo, caso ainda não esteja vinculado na plataforma Sucupira. 
-dois arquivos da dissertação, sendo um arquivo Word e outro PDF, nomeado “dissertação versão 
qualificação”, no caso de exame de qualificação, ou “dissertação versão defesa”, no caso de defesa.  
-plano de publicação da dissertação com prazos para submissão de artigos, publicação de livro autoral ou 
PTT, considerando os prazos indicados no item 2 da segunda etapa/pós-defesa. 
Produção resultante obrigatória: 
- no mínimo um artigo submetido a uma revista Qualis (no mínimo, B2) ou livro autoral vinculados à 
dissertação; capítulo do livro dos egressos. 
- uma Produção Técnica e Tecnológica (PTT) vinculada à dissertação, dependendo do produto final proposto. 
- um capítulo para o livro dos egressos. 
* Existe a possibilidade de que o livro autoral seja publicado pela UNASPRESS. 

ORIENTADOR(A) 
 

 

11. Conferir os documentos citados acima e encaminhar por e-mail para a coordenação do curso: 
-Formulário de agendamento de banca com indicação do CPF do participante externo, caso ainda não 
esteja vinculado na plataforma Sucupira.  
-Histórico do aluno com conclusão de, no mínimo, quatro disciplinas do curso e suficiência em língua 
inglesa para o exame de qualificação; 
-Histórico do aluno com conclusão de, no mínimo, quatro disciplinas obrigatórias e três optativas do curso, 
e suficiência em língua inglesa para a defesa da dissertação; 
-Título, resumo e palavras-chave (informações essenciais, sem as quais o processo não avança). 
-Arquivo do capítulo do livro dos egressos para os alunos que estão defendendo a dissertação após 24 meses 
de curso (documento obrigatório, apenas no caso da DEFESA, para a homologação da banca). 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

mailto:mestrado.educaçao@unasp.edu.br


-Plano de publicação da dissertação com prazos previstos para a submissão de artigos, a publicação de livro 
autoral ou de PTT, considerando os prazos indicados no item 2 da segunda etapa/pós-defesa. 
Produção resultante obrigatória: 
- no mínimo um artigo submetido a uma revista Qualis (no mínimo, B2) ou livro autoral vinculados à 
dissertação; capítulo do livro dos egressos. 
- uma Produção Técnica e Tecnológica (PTT) vinculada à dissertação, dependendo do produto final proposto. 
- um capítulo para o livro dos egressos. 
* Existe a possibilidade de que o livro autoral seja publicado pela UNASPRESS. 

12.Após conferir todos os documentos, elaborar a ata e o comprovante da banca com o respectivo link. 
No caso de DEFESA, acrescentar o comprovante de banca do aluno devidamente preenchido; em seguida, 
encaminhar todos esses documentos para a coordenação do curso juntamente com o título, resumo e 
palavras-chave.  

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

13. Conferir todos os documentos, homologar a realização da banca e encaminhar para o e-mail do 
mestrado. 

COORDENAÇÃO 
DO CURSO 

 

14. Encaminhar a ata, comprovante de banca com o link da banca e, no caso de defesa, também o 
comprovante de banca do aluno, por e-mail, para aluno e orientador, com cópia para o coordenador do 
curso, solicitando ao aluno e seu respectivo orientador a conferência dos dados neles descritos.  

ALUNO(A) 
ORIENTADOR(A) 
 

 

15. Em caso de divergência de dados, realizar as devidas correções e reencaminhar para o e-mail do 
mestrado. Nesse caso, as correções necessárias na ata e no comprovante de banca deverão ser incluídas 
em vermelho no arquivo. 
Em caso de confirmação dos dados, avisar por e-mail à secretária do curso. Caso, então, não seja 
necessário fazer correções, encaminhar, por e-mail, aos membros da banca, com cópia para o e-mail  do 
curso (mestrado.educaçao@unasp.edu.br) e para o aluno, dois arquivos da dissertação, sendo um arquivo 
Word e outro PDF. 
ATENÇÃO QUANTO AO PRAZO DE ENVIO EM RELAÇÃO À DATA DA BANCA. VER O NÚMERO 6 DESTE 
FLUXO. 

ALUNO(A) 
ORIENTADOR(A) 
 

 

16. Incluir o agendamento da banca no mural de divulgação de bancas e disponibilizar essa informação 
nos grupos do WhatsApp dos docentes, discentes e egressos. Lembrar que o arquivo desse mural fica 
disponível na central de links dos docentes e dos discentes. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

17.Salvar o formulário de agendamento de exame de qualificação ou defesa de dissertação e os 
dois arquivos da dissertação (um arquivo Word e outro PDF) na pasta do respectivo aluno.  

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

mailto:mestrado.educaçao@unasp.edu.br


18. Neste mesmo dia e horário: 
-salvar na pasta (DADOS PARA SUCUPIRA) o formulário de agendamento de exame de qualificação ou 
defesa de dissertação se o membro externo não estiver ainda vinculado na plataforma Sucupira. 
-Realizar o devido cadastro na plataforma. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

19. Atualizar o arquivo da ata da banca e comprovante de exame de qualificação ou defesa de dissertação 
na pasta do aluno mediante devolutiva do orientador. APENAS PARA DEFESA: acrescentar o comprovante 
de banca do aluno devidamente preenchido. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

19. Incluir na agenda pessoal o dia e horário da banca. SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

B) NO DIA DO  EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÃO  

1.Abrir a sala dez minutos antes do horário SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

2.Conferir os dados de identificação dos membros internos e do membro externo da banca na ata e no 
formulário de comprovação de banca.  
Fazer a devida correção, se necessária, no mesmo arquivo. 
Incluir as assinaturas e reencaminhar para o e-mail e WhatsApp do orientador(a). 
APENAS PARA BANCA DE DEFESA: Informar ao aluno antes do início da banca da defesa, sobre as 
Orientações Pós-Exame de Defesa, expressando as futuras ações e datas. Expor o arquivo na tela e ler com 
o aluno. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO  

 

3. Transferir para o orientador a liderança da sala (hosting). SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

4. Ausentar-se da sala durante a banca. SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

5.  Finalizada a banca, conferir nos arquivos enviados no mesmo dia da banca (número 2 deste fluxo, letra 
B) se houve equívoco ou alteração no título do trabalho; nesse caso, fazer a devida alteração na ata e no 
formulário de comprovação de banca. 
Incluir o resultado da avaliação na ata. 
Fazer alterações nos documentos (ata e formulário de comprovação de banca), se necessárias. 
APENAS PARA BANCA DE DEFESA: conferir os dados da folha de rosto e encaminhar para o e-mail do 
mestrado solicitando a inclusão das assinaturas digitais dos membros da banca. 

ORIENTADOR(A)  

6.Entregar ou enviar a devida comprovação da banca para os membros da banca. ORIENTADOR(A)  



7. Realizado a conferência citada acima, encaminhar a versão final da  ata, o formulário de comprovação 
de banca e, no caso de defesa, o comprovante de banca do aluno para o e-mail do curso logo que a banca 
for concluída. 

ORIENTADOR(A)  

8.Salvar a versão final da ata, do formulário de comprovação e, no caso de defesa, do comprovante de 
banca do aluno em sua respectiva pasta, após o parecer do orientador. Não esquecer de nomear os 
arquivos como versão final. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

9.Imprimir a ata e arquivá-la na pasta física de exame de qualificação ou defesa de dissertação nomeada 
por turma anual. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

10.Atualizar a planilha de acompanhamento do aluno e devolver, por e-mail, a folha de rosto com 
assinaturas para o aluno e orientador. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

11.Enviar o link da gravação da banca para o aluno e seu orientador. SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

12.Incluir as assinaturas digitais dos membros da banca na folha de rosto encaminhada pelo orientador e 
devolvê-la por e-mail. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

13.Arquivar a folha de rosto, em sua versão final com as respectivas assinaturas, na pasta do aluno. SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

C) PÓS-DEFESA/PRIMEIRA ETAPA COM PRAZO MÁXIMO DE REALIZAÇÃO DE 30 DIAS APÓS A DEFESA  

1.Acompanhar o aluno e relembrar as datas com antecedência considerando as Orientações Pós-Exame de 
Defesa. 
NÃO SERÁ TOLERADO ATRASO DEVIDO À INCLUSÃO DOS DADOS NA COLETA DA PLATAFORMA SUCUPIRA 
QUE TEM PRAZO AGENDADO. O NÃO ENVIO DOS DADOS DA DISSERTAÇÃO INTERFERE NA CONCLUSÃO DO 
CURSO. TODA ATENÇÃO NESSE SENTIDO SERÁ NECESSÁRIA, POIS NÃO TEREMOS COMO AJUDAR. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO  
ORIENTADOR(A)  

 

2.Realizar os ajustes recomendados pela Comissão Examinadora. 
Providenciar os documentos solicitados na versão final da dissertação e os arquivos das devidas produções 
para publicação. 

ALUNO(A) 
 

 

3.Incluir a folha de rosto com as assinaturas e título definitivo no modelo adotado pelo curso na versão 
final da dissertação, sendo que a ficha catalográfica deverá ser feita no seguinte link: 
https://qtrial2018q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cIohbac5hr9rjGB 

ALUNO(A) 
 

 

4. Submeter a versão final da dissertação à revisão textual por um profissional qualificado.  
Solicitar uma declaração de tal profissional de que realizou a revisão com as seguintes informações: 

ALUNO(A) 
 

 

https://qtrial2018q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cIohbac5hr9rjGB


Nome do revisor; formação de nível superior em letras; declaração de que revisou a dissertação 
intitulada... (citar o título) de... (citar o nome do autor da dissertação). Tais informações podem ser 
enviadas por e-mail. 

4.Preencher e assinar o termo de autorização para a publicação da produção científica, que está disponível 
em: https://www.unasp.br/mestrado/educacao/documentos-e-formularios/ 

ALUNO(A) 
 

 

5.Instruir o orientando sobre as ações citadas nos itens 2-4 desta etapa.  ORIENTADOR(A)  

6.Conferir as orientações já citadas no fluxo e o CHECKLIST abaixo: 
(   ) revisão realizada com a incorporação dos ajustes indicados no exame de defesa 
(   ) revisão textual realizada por profissional credenciado com a devida declaração 
(   ) formatação e referências de acordo as normas da ABNT 
(   ) paginação de acordo as normas da ABNT 
(   ) eliminação de folhas em branco que sejam desnecessárias 
(   ) inclusão da versão final da folha de rosto com as assinaturas necessárias 
(   ) termo de autorização para a publicação devidamente preenchido 
(  ) ficha catalográfica devidamente elaborada no link a seguir, com a conferência dos dados, inclusive do 
total de páginas: https://qtrial2018q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cIohbac5hr9rjGB 

ALUNO(A) 
 

 

7.Após essa etapa, encaminhar ao orientador por e-mail, até 30 dias após a realização da banca de defesa, 
os seguintes arquivos devidamente finalizados e com as revisões realizadas: 
(  ) um arquivo em PDF da versão final da dissertação nomeado “primeiro nome do orientando-
dissertação-versão biblioteca”.  
(  ) um arquivo Word da versão final da dissertação nomeado “primeiro nome do orientando-dissertação-
versão biblioteca”. 
(  ) termo de autorização para a publicação da produção científica devidamente preenchido e assinado pelo 
aluno (disponível no site do curso, no link dos formulários): 
https://www.unasp.br/mestrado/educacao/documentos-e-formularios/ 
( ) declaração ou cópia do e-mail do profissional que revisou os textos da dissertação com as devidas 
informações já citadas 
(  ) arquivo do capítulo do livro dos egressos finalizado para publicação para os alunos que defenderam após 
24 meses de curso. 
No caso do aluno que defender antes dos 24 meses de curso, a data limite para a entrega do capítulo  do 
livro dos egressos integrará a segunda etapa das ações após a defesa. 

ALUNO(A) 
 

 

8. Conferir os documentos acima citados e encaminhá-los para o e-mail do curso até 40 dias após a 
realização da banca de defesa com cópia para o aluno e para a coordenação do curso. 

ORIENTADOR(A)  

https://qtrial2018q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cIohbac5hr9rjGB


9.Conferir os documentos citados acima e responder, por e-mail, se atendem às orientações citadas na 
primeira etapa. 
Em caso negativo, o aluno tem 24 horas para reencaminhar o e-mail com os ajustes necessários para o seu 
orientador(a). Lembrando que a dissertação só será encaminhada para homologação se atender às 
orientações descritas na primeira etapa. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

10.Encaminhar o arquivo Word da dissertação, após sua conferição e aceitação, pela secretária do curso 
para o setor da biblioteca responsável pela devida inclusão do CRB do bibliotecário responsável na ficha 
catalográfica.  
Acompanhar o processo e dar a devolutiva para o aluno e orientador(a). 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 
/bibliotecário  

 

11.Após a inclusão do CRB do bibliotecário responsável na ficha catalográfica, devolver o arquivo para o 
aluno e orientador(a). 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

12.Incluir a ficha enviada pelo bibliotecário no arquivo Word da dissertação. Salvar esse mesmo arquivo 
como PDF nomeado “primeiro nome do orientando-dissertação versão homologação” e encaminhar para 
o e-mail do orientador(a) em um prazo de 24h. 

ALUNO(A) 
 

 

13.Encaminhar os dois arquivos citados anteriormente (em Word e PDF) e nomeados “primeiro nome do 
orientando-dissertação versão homologação” para o e-mail do curso e do coordenador. 

ORIENTADOR(A)  

14.Salvar os arquivos na pasta do aluno e na pasta intitulada “primeiro nome do orientando-dissertação 
versão homologação”. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

15.Encaminhar o arquivo PDF da dissertação “primeiro nome do orientando-dissertação versão 
homologação” para a biblioteca para ser incluído no repositório institucional e solicitar o respectivo link de 
acesso. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 
/bibliotecário 

 

16.Salvar o link do repositório no arquivo de acompanhamento de homologação de defesa, por turma, que 
deve ser salvo na pasta Sucupira. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

17. Solicitar inclusão do arquivo e do acesso ao link no site do curso. COORDENAÇÃO 
DO CURSO 

 

18.Incluir a dissertação na plataforma Sucupira, após a homologação COORDENAÇÃO 
DO CURSO 

 

19.Encadernar a versão final da dissertação na Central de Cópias do UNASP/EC. Verificar procedimentos 
com a secretária do Mestrado Profissional em Educação/UNASP. Existe um custo para esse procedimento. 
 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 
ALUNO(A) 
 

 



  

20.Acompanhar o processo anterior com a planilha da versão final encadernada por turma. 
Entregar com protocolo assinado pelo aluno. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

APÓS O EXAME DE DEFESA/ SEGUNDA ETAPA 

1.Finalizar o artigo científico elaborado com base no mesmo trabalho e submetê-lo a uma revista Qualis (no 
mínimo, B2) ou o livro autoral, até 60 dias após a defesa. 
Finalizar a Produção Técnica e Tecnológica (PTT) até 90 dias após a defesa, se foi proposto um produto final 
na dissertação. 
Finalizar o capítulo do livro dos egressos (para os alunos que defenderam até 24 meses de curso) em até 60 
dias após a defesa. Aqueles que defenderam após 24 meses de curso já entregaram o capítulo por ocasião 
da defesa. Também existe a possibilidade de o livro autoral ser publicado pela UNASPRESS. 

ALUNO(A) 
 

 

2.Encaminhar esses arquivos para o orientador, nos prazos citados acima, por e-mail. ALUNO(A)  

4.Encaminhar os arquivos com relatório de submissão e encaminhamento de publicação para livro autoral 
ou PTT para o e-mail do curso e do coordenador, de acordo com o planejamento de produção vinculada à 
dissertação. 

ORIENTADOR(A) 
 

 

5. Homologar a conclusão do curso. ORIENTADOR(A) 
COORDENAÇÃO 
DO CURSO 

 

6. Liberar a ata de conclusão de curso para a secretaria acadêmica. ORIENTADOR(A) 
COORDENAÇÃO 
DO CURSO 

 

7. Encaminhar a ata de conclusão de curso para a secretaria acadêmica, com cópia para a coordenação do 
curso e orientador(a).  A secretaria acadêmica pode, agora, preparar o certificado. 

SECRETÁRIA DO 
CURSO 

 

8.Aguardar a entrega do diploma. Parabéns! ALUNO(A)  

 Seja bem-vindo ao grupo dos egressos do MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO/UNASP 


