
Pontif́ıcia Universidade Católica de Minas Gerais
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RESOLUÇÃO PPGINF No
¯ 03/2015, de 17 de dezembro de 2015

Regula a marcação de defesa de

dissertação

O Colegiado de Coordenação Didática do Programa de Pós-Graduação em Informática da Pontif́ıcia

Universidade Católica de Minas Gerais, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias,

CONSIDERANDO a decisão da assembleia de professores do PPGINF, em sessão plenária realizada

no dia 25 de Novembro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1o
¯ As dissertações do Programa deverão ser defendidas em sessão pública perante uma banca uma

examinadora, composto por pelo menos, 3 (três) professores, a saber:

i – orientador

ii – um membro externo à PUC Minas

iii – um membro interno do Programa de Pós-Graduação em Informática da PUC Minas

Art. 2o
¯ No ato da marcação da defesa, o aluno deverá:

i – entregar uma cópia, impressa (e encadernada) ou digital, da dissertação para cada

membro da banca examinadora; e,

ii – comprovar aceitação ou publicação de artigo em conferência, em véıculo classificado

ou classificável pelo documento de área, que seja um produto ou sub-produto de

sua dissertação, ou submissão para um periódico com a devida autorização do ori-

entador. Serão exclúıdos todos os véıculos que são listados pelo comitê como “sem

classificação”na última lista divulgada, tal como um Qualis igual a C. Cumpre res-

saltar que para todas as variáveis utilizadas na comprovação (e.g. valor do estrato

Qualis), deve-se utilizar o maior valor (valores vigentes das variáveis em conjunto

para a mesma data) entre datas de submissão, aceitação ou publicação do artigo,

objetivando comprovar classificação do véıculo.
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Art. 3o
¯ A marcação da defesa deverá ocorrer com antecedência mı́nima de 30 dias para a etapa de

apresentação e arguição da banca.

Art. 4o
¯ A indicação da composicão da banca deverá ocorrer no ato da marcação da defesa.

Art. 5o
¯ Ficam revogadas todas as disposições anteriores referentes à regulação da marcação da defesa

de dissertação.

Art. 6o
¯ Casos omissos serão tratados pelo Colegiado.


