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SUGESTÃO DE BANCA – DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – PPGCI 
 

(   ) Mestrado Profissional      (   ) Mestrado  
 
NOME DO(A) AUNO(A):________________________________________Tel.:______________ Nº USP ______________ 
PROGRAMA:  ________________  ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ____________________________________________  
ORIENTADOR(A): PROF(A). DR(A)._____________________________________________________________________ 
TÍTULO DO TRABALHO: _____________________________________________________________________________ 
ANO DE IMPRESSÃO: ___________   Nº DE PÁGINAS _________   Nº DE VOLUMES: __________ 
 
MEMBROS TITULARES   
(As comissões julgadoras de dissertações de mestrado serão compostas por 3 membros, sendo a maioria dos membros 
externos ao programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da ECA-USP e um membro externo à Universidade 
de São Paulo. O(A) orientador(a) irá presidir a Comissão, sem direito a voto.)    
Orientador(a): ____________________________________________ Instituição: ___________________ 
Telefone: ____________________________  Email: _____________________________________________ 

1. ________________________________________________________ Instituição: ___________________ 
Telefone: __________________________  Email: _________________________________________ 

2. ________________________________________________________ Instituição: ___________________ 
Telefone: ____________________________  Email: _____________________________________________ 

3. ________________________________________________________ Instituição: ___________________ 
Telefone: ____________________________  Email: _____________________________________________ 
Necessita equipamento para skype?  Sim (    )  Não  (     ) 
 
MEMBROS SUPLENTES    
(Designar, no mínimo, um suplente para cada membro titular, sendo pelo menos um membro externo ao programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação da ECA-USP e um membro externo à Universidade de São Paulo)  
1. ________________________________________________________ Instituição: ___________________ 
Telefone: ____________________________  Email: _____________________________________________ 

2. ________________________________________________________ Instituição: ___________________ 
Telefone: ____________________________  Email: _____________________________________________ 

3. ________________________________________________________ Instituição: ___________________ 
Telefone: ____________________________  Email: _____________________________________________ 
Data:_____/_____/_____                  __________________________________________________________ 
                                                                                                  Nome e Assinatura do Orientador 
 
DATA e HORÁRIO DA DEFESA:_____/_____/_____                ____h____ 
(não inferior a 45 dias da data do depósito) 
 
Depósito no Janus SPG/ECA _____/_____/_____          ____________________ 
 
Informar os membros da Banca Julgadora do Exame de Qualificação 
1. ____________________________________________________________ ____________________________ 
2. ____________________________________________________________ ____________________________ 
 
Aprovação CCP:  ____/_____/________            __________________________________________ 
  
OBSERVAÇÕES  
1. Os membros da Comissão Julgadora deverão ser portadores, no mínimo, do título de Doutor.  
2. É vedada a participação de parente em linha direta ou colateral até quarto grau do(a) aluno(a), do(a) orientador(a) e dos demais membros da 
referida comissão. 
3.  A dissertação deverá ser entregue no depósito da seguinte forma: 1 (uma) cópia impressa, que deverá estar encadernada com brocas, capa 
inteira em percalux. Além desta cópia, que será destinada à biblioteca da ECA/USP, os(as) alunos(as) de mestrado deverão entregar 1 (uma) cópia 
em um único arquivo, em formato PDF e em suporte digital (CD, DVD ou pen drive), que será enviada aos suplentes via e-mail. 
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