
  

ENCAMINHAMENTOS DE BANCAS DE MESTRADO E DOUTORADO   

  

As bancas de Mestrado e Doutorado serão mantidas em formato virtual, em 
2022, por meio da ferramenta Teams. 

 

As eventuais demandas de bancas em formato presencial deverão ser 
encaminhadas para a Secretaria de Pós-Graduação, por meio do e-mail 
strictosensu@feevale.br. 

 

Os documentos deverão ser encaminhados com, no mínimo, 20 dias de 

antecedência da data agendada para a banca. 

   

O encaminhamento do trabalho em PDF pode ser realizado pelo orientador ou 
aluno, em formato virtual, por meio do link: 
https://forms.office.com/r/C58FE6b0BN.  

 

O envio também pode ocorrer por meio do e-mail do curso, neste caso, deve ser 
anexado o formulário de necessidades junto ao trabalho a ser encaminhado para 
a banca avaliadora. 

 

O trabalho será encaminhado, pela secretaria, para o coordenador do curso 
avaliar e aprovar para banca. Após a liberação, serão realizados os 
encaminhamentos da sessão. 

 

Caso algum dos avaliadores tenha interesse em receber a versão impressa, o 
aluno é responsável pela entrega. 

 

A Secretaria enviará o convite para a banca por e-mail, sendo que a agenda 
permanecerá disponível no calendário do e-mail do aluno e dos avaliadores, 
onde constará também o link do Teams. 

 

A ata da banca em formato virtual também estará disponível na agenda, e deverá 

ser enviada após a banca, preenchida e assinada, para a Secretaria de Pós-

Graduação. 

 

Para as bancas em formato presencial: 

 

A Secretaria fará a reserva da sala, a disponibilização da ata para preenchimento 

e a comunicação por meio de convite. 

 

No dia da banca, o aluno ou o orientador deverão retirar as atas na Secretaria, 

e a chave da sala na sala dos professores do respectivo Prédio onde será 

realizada; 

 

Necessidades de café e água deverão ser providenciadas pelo aluno; 

 

https://forms.office.com/r/C58FE6b0BN


Recomenda-se que os avaliadores externos participem da banca de modo 

virtual; 

 

Ao final da banca as atas devem ser entregues preenchidas e assinadas para a 

Secretaria. 

 

Os encaminhamentos pós-banca somente serão realizados após a entrega da 
ata, seja a banca em formato virtual ou presencial. 

  

Dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail strictosensu@feevale.br.  

  

Atenciosamente,  

Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu  

  

  


