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ORIENTAÇÕES PARA DEFESAS DE DISSERTAÇÕES, QUALIFICAÇÕES E TESES  

DO PROGRAMA EM ZOOTECNIA 

NOVO REGULAMENTO 

 

Por determinação da CPG/FZEA, a partir do dia 08/03/2013, é de 

responsabilidade do aluno/orientador entrar em contato com todos os 

membros titulares e suplentes da banca para confirmar a disponibilidade de 

participação no dia escolhido para a defesa e o endereço para envio dos 

exemplares. Além disso, deverá, também, realizar a reserva da Sala para a 

Defesa e informá-la no formulário de indicação da banca.  

Lembramos que a Comissão exige um prazo mínimo de 30 dias entre a 

data do depósito no SPG e a data escolhida para a realização da banca. 

Para efetivar a reserva da sala, entrar em contato com os seguintes 

funcionários: 

- Sala 01 do Departamento de Zootecnia (ZAZ) e Sala ZAB1 do Departamento 

de Ciências Básicas (ZAB) – Serviço de Pós-Graduação (e-mail: 

posfzea@usp.br) 

- Demais salas do Departamento de Zootecnia (ZAZ): Reginaldo (e-mail: 

reginaldoresende@usp.br / telefones: 3565-4043 ou 3565-4036) 

- Salas do Departamento de Ciências Básicas (ZAB): Rosangela (e-mail: 

rosasavi@usp.br / telefones: 3565-4363 ou 3565-4117) 

- Salas do Departamento de Engenharia de Alimentos (ZEA): Henrique (e-

mail: ortiz@usp.br / telefone: 3565-4284) 

- Salas do Departamento de Engenharia de Biossistemas (ZEB): Delaine (e-

mail: delaine@usp.br / telefone: 3565-6862) 
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- Salas do Centro de Eventos, Anfiteatro e Sala de Reuniões da Prefeitura do 

Campus: O ORIENTADOR DO ALUNO DEVE SOLICITAR via home page da 

Prefeitura:  

http://www.usp.br/pusp-p/agendamento_espacos_ccps/link_agendamentos_publico.php 

- Sala de Reuniões da Congregação: Renata (e-mail: rezuc@usp.br / 

telefone: 3565-4200) 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

1) Defesa de Qualificação - Mestrado 

→ 05 exemplares do trabalho, em espiral; 

→ Ofício com a indicação dos membros da banca (deverão ser sugeridos 10 

nomes, primeiro o nome do orientador e depois dos demais, em ordem 

alfabética, devidamente preenchido, inclusive com o local aonde será 

realizado o exame.  

→ Formulário assinado pelo aluno e pelo orientador onde informam que 

entraram em contato com 3 membros titulares (sendo que um deles é 

orientador) e outros 2 membros suplentes, que possuem disponibilidade para 

participarem da banca e o endereço para envio dos exemplares. 

 

 

2) Defesa de Qualificação - Doutorado 

→ 05 exemplares do trabalho, em espiral; 

→ Ofício com a indicação dos membros da banca (deverão ser sugeridos 10 

nomes, primeiro o nome do orientador e depois dos demais, em ordem 

alfabética, devidamente preenchido, inclusive com o local aonde será 

realizado o exame. 

→ Formulário assinado pelo aluno e pelo orientador onde informam que 

entraram em contato com 3 membros titulares (sendo que um deles é 
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orientador) e outros 2 membros suplentes, que possuem disponibilidade para 

participarem da banca e o endereço para envio dos exemplares. 

 

 

3)  Defesa de Qualificação de Doutorado Direto 

→ 05 exemplares do trabalho, em espiral; 

→ Ofício com a indicação dos membros da banca (deverão ser sugeridos 10 

nomes, primeiro o nome do orientador e depois dos demais, em ordem 

alfabética, devidamente preenchido, inclusive com o local aonde será 

realizado o exame. 

→ Formulário assinado pelo aluno e pelo orientador onde informam que 

entraram em contato com 3 membros titulares (sendo que um deles é 

orientador) e outros 2 membros suplentes, que possuem disponibilidade para 

participarem da banca e o endereço para envio dos exemplares. 

 

 

4)  Defesa de Dissertação - Mestrado  

→ 4 exemplares impressos da dissertação, encadernados em brochura; 

→ Cópia digital da dissertação salva em CD (em PDF, contendo, inclusive, a 

ficha catalográfica e o resumo em formato DOC); 

→ Ofício com a indicação dos membros da banca (deverão ser sugeridos 11 

nomes, primeiro o nome do orientador e depois dos demais, em ordem 

alfabética, sendo que, dentre os 11, no mínimo 2 deverão ser externos ao 

Programa e a Unidade de Pós-Graduação em Zootecnia e 2 (dois) deverão 

ser externos à USP, devidamente preenchido, inclusive com o local aonde 

será realizada a defesa e todos deverão ter, no mínimo, título de Doutor.  

→ Formulário assinado pelo aluno e pelo orientador onde informam que 

entraram em contato com 4 membros titulares (sendo que um deles é 
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orientador ou coorientador, exclusivamente na condição de presidente, sem 

direito a voto, um externo ao Programa de Pós-Graduação em Zootecnia e 

um externo à USP) e 3 membros suplentes (sendo que um deles é externo ao 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia e um externo à USP), que estes 

possuem disponibilidade para participarem da banca e o endereço para 

envio dos exemplares. 

→ Comprovante de envio de 01 (um) artigo relacionado à Dissertação, para 

periódico científico indexado com fator de impacto maior que 0,7 (zero 

vírgula sete), de acordo com o Journal of Citation Reports (JCR). 

→ Documento com a autorização para publicação no site da CAPES (a 

data solicitada no formulário para colocar o trabalho ao alcance do 

domínio público é de 60 dias após a data da defesa, que é o prazo para 

entrega, no SPG, da versão corrigida) e dados do trabalho. 

→ Certidão negativa de débito junto à Biblioteca (solicitar na biblioteca). 

→ Caso haja participação de membro externo à FZEA e à USP 

(docente/pesquisador de outra Unidade USP e/ou de outra Instituição) como 

titular na banca de defesa, deverá ser entregue os documentos referentes à 

solicitação da verba PROAP para pagamento do referido membro. Os 

documentos necessários estão disponíveis na home page da FZEA: 

www.usp.br/fzea - Guia Pós-Graduação - Informações aos docentes – Auxílio 

financeiro – PROAP – Professor Visitante. 

 

3) Defesa de Tese – Doutorado 

→ 6 exemplares impressos da Tese, encadernados em brochura; 

→ Cópia digital da dissertação salva em CD (em PDF, contendo, inclusive, a 

ficha catalográfica e o resumo em formato DOC); 

→ Ofício com a indicação dos membros da banca (deverão ser sugeridos 11 

nomes, primeiro o nome do orientador e depois dos demais, em ordem 

alfabética, sendo que, dentre os 11, no mínimo 4 deverão ser externos ao 

mailto:posfzea@usp.br


UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 

Serviço de Pós-Graduação 
 

 

Av. Duque de Caxias Norte, 225 - 13635-900 – Pirassununga,  SP 

Fone/Fax: 19-3565.4211 - E-mail:  posfzea@usp.br 

 

Programa e a Unidade de Pós-Graduação em Zootecnia e 2 (dois) deverão 

ser externo à USP, devidamente preenchido, inclusive com o local aonde 

será realizada a defesa e todos deverão ter, no mínimo, título de Doutor.  

→ Formulário assinado pelo aluno e pelo orientador, onde informam que 

entraram em contato com 5 membros titulares votantes, sendo a maioria 

deles externo ao Programa e no mínimo 1 externo à USP (o orientador ou 

coorientador, participará exclusivamente na condição de presidente, sem 

direito a voto) e 5 membros suplentes, sendo a maioria deles externo ao 

Programa e no mínimo 1 externo à USP, atestando que estes possuem 

disponibilidade para participar da banca, com o endereço para envio dos 

exemplares. 

→ Caso haja participação de membro externo à FZEA e à USP 

(docente/pesquisador de outra Unidade USP e/ou de outra Instituição) como 

titular na banca de defesa, deverá ser entregue os documentos referentes à 

solicitação da verba PROAP para pagamento do referido membro. Os 

documentos necessários estão disponíveis na home page da FZEA: 

www.usp.br/fzea - Guia Pós-Graduação - Informações aos docentes – Auxílio 

financeiro – PROAP – Professor Visitante. 

→ Comprovante de envio de 01 (um) artigo relacionado à Dissertação, para 

periódico científico indexado com fator de impacto maior que 0,7 (zero 

vírgula sete), de acordo com o Journal of Citation Reports (JCR). 

→ Documento com a autorização para publicação no site da CAPES (a 

data solicitada no formulário para colocar o trabalho ao alcance do 

domínio público é de 60 dias após a data da defesa, que é o prazo para 

entrega, no SPG, da versão corrigida) e dados do trabalho. 

→ Certidão negativa de débito junto à Biblioteca (solicitar na biblioteca). 
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