
ORIENTAÇÕES PARA O IX SDTA (2018) 

 

Considerando que: 

a) as/os discentes que ingressaram no Doutorado em 2017 deverão submeter o 

projeto de pesquisa à arguição respeitando os prazos definidos no 

regulamento, a saber, até o 12º mês após o ingresso no PPGLL, ou seja, 

fevereiro de 2018; 

b) as/os discentes que ingressarem no Mestrado em 2018 deverão submeter o 

projeto de pesquisa à arguição respeitando os prazos definidos no 

regulamento, a saber, até o 6º mês após o seu ingresso no PPGLL, ou seja, 

agosto de 2018; 

 

o IX SDTA ocorrerá em dois momentos, fevereiro e outubro de 2018: 

Primeiro momento: em fevereiro para apresentações das pesquisas em andamento 

dos alunos de mestrado que estarão completando 12 meses de curso. Esse momento 

coincidirá com o período em que os projetos de doutorado (para alunos que estejam 

completando 12 meses de curso) devem ser submetidos às bancas de avaliação. A 

ideia é facilitar a presença de membros externos para montar as bancas. 

Segundo momento: em Outubro, somente para os alunos do doutorado que estarão 

no 20º mês do curso. 

A arguição de projetos de mestrado ocorrerá em agosto de 2018, no 18º mês de curso. 

 

Assim temos:  

Arguição de projetos: Doutorado: após 12 meses de ingresso: fevereiro (dentro do 

primeiro momento do SDTA); Mestrado: após 6 meses de ingresso: agosto  

Acompanhamento de projetos – Seminário de Dissertações e Teses em Andamento: 

Doutorado: outubro (20 meses); Mestrado: fevereiro (12 meses)  

 

O Seminário terá formato de evento com inscrição de comunicações. 

A arguição de projeto poderá ser feita por escrito ou presencialmente. Em ambos os 

casos, configura-se uma banca composta pelo orientador e um 

professor/pesquisador convidado. 



Todos os orientadores que tiverem alunos a se apresentarem no seminário devem 

garantir o aceite de um arguidor 

 

 

Dessa forma, no Mestrado teremos:  

6 meses (agosto): arguição de projeto  

12 meses (fevereiro): SDTA  

Até 18 meses (agosto): Qualificação  

Até 24 meses (fevereiro): Defesa 

 

E no Doutorado: 

12 meses (fevereiro): arguição de projeto 

20 meses (outubro): SDTA 

Até 36 meses (fevereiro): Qualificação 

Até 48 meses (fevereiro): Defesa 

 


