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PROGRAMA DE DISCIPLINA

DISCIPLINA: Dissertação Final
CÓDIGO: PGCV-1144

CARGA HORÁRIA TOTAL: 30 horas

CRÉDITOS: 2

CURSO: Pós-Graduação em Ciências Veterinárias
PROFESSOR(ES): Todos os orientadores com orientandos no semestre da defesa.
Se houver mais de um orientando no semestre para um mesmo
orientador, todos serão matriculados na mesma turma.
•

EMENTA:

Disciplina de caráter individual, obrigatória, ministrada pelo orientador, a ser ofertada no
semestre da defesa, cujo conteúdo abrange o acompanhamento da organização da versão final
da dissertação. Contempla a supervisão da redação; compilação de resultados; análise e
interpretação dos resultados; organização e correção da versão final da dissertação a ser
apresentada para a defesa; e, correção e aprovação final da versão aprovada pela banca para
publicação.

•

PROGRAM:

Individual subject, taught by the advisor and offered in the defense semester, whose content
covers the monitoring of the dissertation organization. It contemplates the revision of the writing;
compilation, analysis and interpretation of results; and, organization and correction of the final
version of the dissertation to be presented to the defense committee.

ASSINATURA:
Alegre (ES), 25 de agosto de 2022.

- Responsável pela disciplina

COLEGIADO DO CURSO

Este documento foi assinado digitalmente por JANAINA CECILIA OLIVEIRA VILLANOVA KONISHI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/548091?tipoArquivo=O

• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Acompanhamento dos experimentos, casos clínicos ou outros instrumentos de coleta de
2.
3.
4.
5.

dados.
Tratamentos e análises estatísticas.
Interpretação dos resultados.
Organização da versão final.
Correções das versões da dissertação antes e após aprovação pela banca examinadora.

• OBJETIVO DA DISCIPLINA
Ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a apresentar a versão final da dissertação para
a banca de defesa e, entregar a versão final corrigida, após aprovação pela banca.

• PROCEDIMENTO DIDÁTICO
Será realizado acompanhamento individual do discente pelo orientador, que estabelecerá o
cronograma de apresentação das versões, bem como das correções solicitadas e, ao final,
atribuirá o conceito final.

• AVALIAÇÃO
Tipo
Data ou época
Quantidade
Valor (%)
Entrega da versão corrigida da Após aprovação na
dissertação
aprovada
pela banca de defesa
01
S ou I*
comissão examinadora
*O conceito permanecerá como INSUFICIENTE (I) até a entrega de versão final da
defesa corrigida, conforme prazo regimental, após aprovação pelos membros da banca
e aval do orientador. Cumpridas estas etapas, o conceito passará à SUFICIENTE (S).
• BIBLIOGRAFIA

Específica para cada área e projeto em desenvolvimento.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PROTOCOLO DE ASSINATURA
O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
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Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias
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