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DEFESA


Ao receber o aval do orientador para a defesa, o discente deverá, junto com o mesmo, definir a
banca e o dia da defesa.



Definido isso, deverá preencher o Formulário de Banca de Defesa, disponível no site do
PPGPROM (https://ppgprom.ufba.br/documentos), e entregá-lo à Secretaria do Mestrado, até 15
dias antes da data da defesa.



É de responsabilidade do discente:


Entregar, anteriormente à data da defesa, a versão impressa do seu Trabalho de Conclusão
Final aos membros da banca.



Solicitar ao seu respectivo orientador para que ele faça a marcação da sala, onde será
realizada a defesa, no Sistema de Salas do Departamento de Música (DMUS).

PÓS-DEFESA


O Orientador ou Discente deve retornar à Secretaria do Mestrado, a Ata da defesa, o Parecer da
banca e as Folhas de aprovação, devidamente assinadas.



A versão impressa física e a versão digital (PDF), com as eventuais correções da banca de defesa,
devem ser encaminhadas, com a ciência e aprovação do Orientador, à Secretaria do PPGPROM,
no máximo, 60 dias após a data da defesa.




A Secretaria do Mestrado encaminhará o Trabalho de Conclusão Final para a Comissão de
Homologação, que verifica a estrutura e formatação do mesmo. Esta Comissão pode exigir
eventuais correções e modificações.




O Orientador deve assinar na capa do trabalho, comprovando a verificação e ciência,
antes do envio à Secretaria.

Não há um prazo específico para que a Comissão de Homologação realize esta
verificação e dê o parecer.

Após verificação da Comissão, o discente é informado, via email, sobre a homologação do seu
Trabalho. Há duas possibilidades:


TCF é homologado, e o discente fica apto para iniciar o processo de solicitação de 1ª via
do diploma.



TCF não é homologado, havendo necessidade de correções, o orientador é participado da
situação, e o discente fica responsável por realizar as devidas correções.

