
COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA
                             Formulário a ser preenchido pelo ORIENTADOR da dissertação o qual deverá ser entregue com uma
                             antecedência de pelo menos 40 DIAS ANTES DA DEFESA.
À CPPG da                               / IMECC

Proposta de Candidatos a comporem a BANCA EXAMINADORA da Tese de:
Nome:                             RA:

Data:  Horário:  A Tese será apresentada em: 

Excepcionalmente, caso o presidente da banca precise de apoio técnico da Seção de Apoio Logístico e Acadêmico durante
a defesa, deverá solicitar à Coordenação do Programa, que analisará a demanda, enviando e-mail para a Secretaria de 
PósGraduação (posgrad@ime.unicamp.br) com no mínimo 15 dias de antecedência da defesa 

Orientador(a): 

Coorientador(a) (Se houver):

Título: 

 Presidente: 
          e-mail: 

       a) 
          e-mail:
  
       b) 
          e-mail: 

       c) 
          
          e-mail: 
      d) 
          
          e-mail: 
      e) 
          
          e-mail: 
             

      a)  

        e-mail:                                                                                                                    CPF

      b)                                                                                                                                                         

       e-mail:               CPF

       c)

       e-mail:               CPF

       d)

       e-mail:               CPF 

       e)

      e-mail:               CPF 

      f)

      e-mail:               CPF 

      g)

      e-mail:               CPF 

          Observação: Indicar no mínimo 5 titulares (já incluindo o Presidente) e indicar 3 suplentes (sendo pelo menos 1 externo ao 

Programa e a Unicamp). Clique aqui para consultar a Instrução Normativa PRPG n° 001/2021 para a composição dos membros 

titulares.

Assinatura do Orientador Assinatura do Coordenador
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http://www3.prpg.gr.unicamp.br/arqpdfnormas/infprpg001_2021.pdf
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