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INSTRUÇÕES AO ORIENTADOR E MESTRANDO PARA EXAME DE QUALIFICAÇ ÃO E / OU DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

Todo o procedimento deverá ser feito com antecedência de 30 dias. 

 
 
 
 
 
 

 
Orientações para o exame de qualificação: 

 
1. O mestrando deve procurar a secretaria para receber orientações 

sobre os prazos e os formulários para requerimento do exame de 

qualificação, quando junto com o orientador decidir a data do 

exame. 

2. A secretaria envia ao mestrando, por e-mail, os seguintes 

documentos: o regulamento, os formulários de autorização para a 

qualificação e o cadastro do membro externo para ser preenchido 

pelos integrantes da Banca do Exame de Qualificação, caso o 

participante ainda não seja cadastrado no Programa.  

3. O mestrando deverá entregar, preenchidos, na secretaria, o 

cadastro dos membros externos e o formulário de autorização com 

a data, o horário, informação sobre o uso de equipamento 

necessário, e 03 cópias do exemplar da qualificação encadernadas 

e identificadas na capa com o nome do aluno e o título de sua 

qualificação. 

A autorização e o cadastro de membro externo da banca podem 

ser entregues em cópia física ou via e-mail.  

4. Somente após todo esse procedimento acima realizado pelo 

orientador e mestrando é que a secretaria dará prosseguimento no 

processo. 

 
Orientações para defesa de dissertação: 

 
1ª ETAPA 

 
1. O mestrando deve procurar a secretaria para receber orientações 

sobre os prazos e os formulários para requerer sua defesa de 

dissertação, quando junto com o orientador decidir a data do 

exame. 

2. A secretaria envia ao mestrando, por e-mail, os seguintes 

documentos: o regulamento, os formulários de autorização para 

defesa e o cadastro do membro externo integrante da Banca de 

Defesa, caso o participante ainda não seja cadastrado no Programa. 

3. O mestrando deverá entregar, preenchidos, na secretaria, o 

cadastro dos membros externos e o formulário de autorização com 

a data, o horário, o uso de equipamento necessário e 04 cópias do 

exemplar da defesa de dissertação encadernadas e identificadas na 

capa com o nome do aluno e o título de sua defesa de dissertação. 

 A autorização e o cadastro de membro externo da banca podem 

ser entregues em cópia física ou via e-mail.  

4. Somente após esse procedimento acima realizado pelo 

orientador e mestrando é que a secretaria dará prosseguimento no 

processo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2ª ETAPA APÓS A DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

Todo procedimento após a defesa de dissertação deverá ser 

realizado no prazo máximo de 10 dias corridos. 
 

1. Passos para confecção da ficha catalográfica após a defesa: 

- O mestre deverá enviar o arquivo com a dissertação em Word, 

finalizado, com todas as correções ortográficas e normalizado, para 

a confecção da ficha catalográfica, para o e-mail: 

ficha.catalografica@pucminas.br  a/c de Helenice.                                      

- A biblioteca enviará a ficha catalográfica registrada, em arquivo 

pdf no prazo máximo de 3 dias úteis para o e-mail do aluno.                                                     

A ficha catalográfica deverá ser impressa no verso da 2ª folha de 

rosto e fazer parte do arquivo único em PDF a ser entregue na 

secretaria do curso.  

2. Após a confecção da ficha catalográfica: 

• Ligar para secretaria e solicitar sua senha no SGA. 

• Entrar em: www.pucminas.br 

• Biblioteca (no canto direito da pagina); 

• Biblioteca digital de teses e dissertações; 

• Publicação;  

• Formulário de cadastramento: É necessário inserir alguns 

dados da dissertação (título em inglês, resumo em 

português e inglês) e disponibilizar o texto completo para 

divulgação;  

• Após preencher todo cadastro, imprimir a autorização e 

assinar; 

Entregar na secretaria em cópia física: 

• Autorização assinada.  

• 01 exemplar com a capa própria recebida da secretaria 

do programa, encadernado com lombada, que deverá 

constar o nome do mestre e o título de sua dissertação. 

Contato da gráfica para esta capa com lombada: 

Copiadora Alternativa e-mail: 

copiadoraalternativa@hotmail.com Tel.: (31) 3375.9385/ 

(31) 2555.0749 (não deixar de inserir a ficha 

catalográfica no verso da 2ª folha de rosto). 

• Cópia de manuscrito a ser enviado para publicação, ou 

submissão de artigo enviado para revista. 

• 01 CD com a cópia da dissertação em arquivo único no 

formato PDF.  

• Cópia da certidão de nascimento ou casamento. 

No ato da entrega da versão final da dissertação o mestre receberá 

01 cópia da Ata de defesa. A secretaria solicita para o mestre o 

diploma junto ao CRA (Centro de Registro Acadêmico) - prédio 3 

- PUC Coração Eucarístico. O mestre deverá retirá-lo no prazo de 

45 dias, pagando uma taxa que, na atualidade, corresponde a 

R$55,00 reais. Telefone do CRA para contato: 3319-4195. 
 


