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Manual de Procedimentos 

PROASA 

 

 
Aos discentes caberá:  

 

1. Preparar o material escrito, conforme previsto no ANEXO A da Instrução 

Normativa 04/2011; 

2. Preparar a apresentação oral (maiores informações na Instrução Normativa 

04/2011); 

3. Entregar material escrito (4 cópias) na secretaria do PROCFIS, dentro do 

prazo previsto na Instrução Normativa 04/2011 (i.e 10 dias antes da data 

de sua reunião), para que a mesma providencie a entrega, em tempo, deste 

material para a respectiva Banca; 

4. Estar atento e comparecer na data agendada pela Banca; 

O aluno de Doutorado deve entregar projeto de tese impresso proposto, 

quando da 1ª reunião, ou atualizado, quando das reuniões subsequentes com a 

Banca PROASA.  

 

IMPORTANTE: O aluno que receber conceito INSUFICIENTE no relatório 

da sua Banca PROASA, perderá automaticamente o direito a bolsas de estudo 

(mestrado, doutorado e doutorado sanduíche do PROCFIS), conforme previsto na 

IN 01/2012/PROCFIS. 

 

Aos docentes membros das Bancas caberá:  

 

1. Avaliar o ANEXO A (Relatório dos discentes) entregue antecipadamente.  

2. Participar da reunião, na data agendada, avaliando a apresentação oral dos 

discentes do seu grupo.  

3. Preparar relatório conjunto de avaliação de cada aluno a secretaria do 

PROCFIS, conforme Anexo B da IN 04/2011 (para arquivamento).  

 

IMPORTANTE: O aluno que receber conceito INSUFICIENTE no relatório 

da sua Banca PROASA, perderá automaticamente o direito a bolsas de estudo 

(mestrado, doutorado e doutorado sanduíche do PROCFIS), conforme previsto na 

IN 01/2012/PROCFIS. 
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Ao presidente de cada Banca PROASA caberá:  

 

1. Coordenar o agendamento da reunião com os docentes, e em seguida 

comunicar aos alunos. Esta reunião pode ser agendada na secretaria do 

PROCFIS e deve observar a disponibilidade de dias sem aulas do 

PROCFIS, a fim de evitar choque com as atividades acadêmicas dos 

alunos.  

2. Providenciar a reserva dos equipamentos de projeção, bem como da sala 

de reuniões da secretaria do PROCFIS, caso necessite, para a realização 

da reunião PROASA. Isto deve ser feito na própria secretaria, com o Sr. 

Renivan Souza. P.S.: A reunião poderá ser realizada em outro ambiente, a 

critério e responsabilidade da Banca.  

3. Entregar o relatório final (ANEXO B) de cada aluno para secretaria do 

PROCFIS para arquivamento e repasse a alunos e orientadores.  

 

Ao PROCFIS caberá: 

 

1. Distribuir aos membros das Bancas o material impresso entregue pelos 

alunos.  

2. Fornecer espaço e equipamentos para as reuniões PROASA.  

3. Arquivar o material (anexos A e B) nas pastas dos alunos.  

4. Encaminhar aos orientadores os pareceres emitidos pelas Bancas 

PROASA de seus alunos, para conhecimento e providências.  

5. Encaminhar aos alunos os pareceres emitidos pelas Bancas PROASA, 

para conhecimento e providências.  
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