PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA
Curso reconhecido pelo MEC Portaria Ministerial 1077/2012

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
TRABALHO FINAL – MESTRADO PROFISSIONAL

Eu, ____________________________________________________, discente do curso de
Mestrado

Profissional

em

Teologia

da

Faculdades

EST

–

Linha

de

pesquisa:

_______________________________________________________________________, solicito
matrícula em Trabalho Final para o ano de 20____, ____ semestre.
Selecione abaixo o tipo de Banca de Defesa:
(

) Banca de Defesa
Os/as discentes em fase de conclusão deverão enviar 1 (uma) via digital, em Word e

PDF,

para

o

e-mail

da

(mestradoprofissional@est.edu.br)

Secretaria

Acadêmica

de

Mestrado

Profissional

até as 23h59min do prazo estipulado, acompanhada da

declaração de originalidade no uso das fontes escaneada.
(

) Banca de Defesa Pública
A Banca de Defesa Pública é opcional. Para que ocorra, o/a orientador/a deverá indicar

antecipadamente, por requerimento à Secretaria, além do nome do/a 2º corretor/a, a data e o
horário da defesa. A entrega do trabalho deverá ser feita 30 dias antes da Defesa Pública,
independente do prazo final estabelecido, não podendo ser posterior ao prazo máximo estipulado
(30/05 e 30/11, exceto em casos específicos de prorrogação). Essa entrega configura-se com o
envio de uma (1) via digital, em Word e PDF, para o e-mail da Secretaria Acadêmica de Mestrado
Profissional

(mestradoprofissional@est.edu.br)

até

as

23h59min

do

prazo

estipulado,

acompanhada da declaração de originalidade no uso das fontes escaneada.

Estou ciente de que os prazos para entrega de Trabalho Final encerram em 30 de maio e
30 de novembro de acordo com o semestre de conclusão, exceto em casos específicos de
prorrogação. Estou ciente também de que a Secretaria Acadêmica não recebe trabalhos finais
após essas datas. Caso o envio do trabalho seja pelo correio (Sedex), será válida a data da
postagem (comprovação pelo carimbo).

Data

Assinatura
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