
RESOLUÇÃO Nº 002/2008 
 
 

Altera o ART. 8 da Resolução Nº 001/2007 
 que regula sobre os procedimentos da  

defesa de dissertação 
 

O Colegiado de Coordenação Didática do Mestrado em Informática da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, no uso de suas atribuições Regimentais e Estatutárias, 

 

RESOLVE:  

 

ART. 1º - Fica aprovada alteração do ART. 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“ART. 8º - Sobre a defesa da dissertação: 

  

§ 1º - As dissertações do Programa deverão ser defendidas em sessão pública perante uma 

banca examinadora, composta por, pelo menos, três professores doutores, a saber: 

 

I -  orientador; 

II -  um membro externo ao Programa de Pós-Graduação em Informática; 

III -  e um membro interno ao mesmo. 

 

§ 2º - A composição da banca da defesa de dissertação deverá ser sugerida pelo orientador com 

antecedência mínima de 60 dias em relação à data pretendida para a defesa, mediante 

preenchimento de formulário específico disponível na secretaria do Curso.  

 

§ 3º - Toda sugestão de composição de banca da defesa de dissertação deverá ser homologada 

pelo Colegiado. 

 

§ 4º - Quando existir co-orientação no trabalho de dissertação, nos termos da Resolução No 

001/2008, o co-orientador poderá participar da banca de defesa como membro adicional. 

 

§ 5º - A indicação do membro externo deverá ser coerente com a área de conhecimento e saber 

do tema de pesquisa do candidato ao título de Mestre. 

 

§ 6º - A defesa de dissertação deverá ser marcada com antecedência mínima de 30 dias junto à 

secretaria do curso, mediante preenchimento de formulário específico. 

 

§ 7º - No ato da marcação da defesa, o aluno deverá entregar uma cópia impressa e encadernada 

da dissertação para cada membro da banca examinadora e deverá, também, entregar uma cópia 

impressa de artigo associado ao tema da dissertação, revisado pelo orientador, o qual figurará 

como co-autor desse trabalho. 

 

§ 8º - Quando o orientador estiver impossibilitado de participar da defesa, a mesma será 

remarcada, podendo ocorrer alteração dos membros que compõem a banca original. 

 

§ 9º - A sessão de defesa da dissertação será aberta pelo docente orientador e incluirá uma 

apresentação oral do candidato, com duração de até 50 minutos, seguida de uma sessão de 

perguntas por parte da banca de examinadores. 

 



§ 10 - A banca examinadora poderá optar por um dos seguintes resultados:  

 

I -  aprovar o candidato, concedendo até 10 dias para entrega do texto final da dissertação; 

II -  aprovar o candidato de forma condicional, concedendo até 45 dias para entrega do texto 

final da dissertação; 

III -  ou reprovar o candidato. 

 

§ 11 - No caso de aprovação condicional da dissertação, a entrega da versão final estará sujeita à 

avaliação do orientador, que deverá atestar, em formulário próprio, se as modificações 

solicitadas foram implementadas. 

 

§ 12 - Para solicitar o título de mestre, o aluno deverá entregar à secretaria os seguintes 

documentos:  

 

I -  cópia impressa em 2 (duas) vias do texto final da dissertação, de acordo com modelo de 

encadernação disponível na secretaria; 

II -  cópia em CD-ROM do texto final da dissertação em formato PDF; 

III -  e uma cópia em mídia digital contendo texto editável, dados e programas fontes, que 

permitam a reprodução na íntegra do trabalho.” 

 

ART. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

ART. 3º – As exceções e casos omissos serão apreciados pelo colegiado do programa. 

  

ART. 4º - Revogam-se as disposições contrárias. 

 

 

 

Belo Horizonte, 28 de Maio de 2008. 

 


