
 

 

Orientações Importantes  
para Pós-defesa 

de 
Dissertação ou Tese 
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Checklist: 
 
 
 Trinta dias após a defesa de sua dissertação/tese, se a banca examina-
dora não houver solicitado a incorporação de sugestões (caso tenha sugerido 
verifique os prazos no § 1º da Resolução na primeira página), você deve apre-
sentar na Secretaria do PPGD: 
 
 

�1 exemplar da dissertação/tese em capa dura, 

�uma cópia da publicação na íntegra gravada em CD em formato PDF, 

�autorização para depósito definitivo (assinada), 

�cadastro na Biblioteca Digital PUC Minas e formulário assinado, 

�documentos para expedição do diploma (se necessário), 

�Cadastro de Egresso preenchido. 
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Prezado(a) recém titulado(a) pelo Programa de Pós-grad. em Direito da PUC Minas: 
 

Primeiramente gostaríamos de parabenizá-lo(la) por esta importante conquista! Para 
auxiliá-lo(la) nos procedimentos a serem adotados pós-defesa, elaboramos este informativo 
que, se observado com atenção, evitará problemas futuros. 
 
Após a Defesa: 

O primeiro passo é observar o que descreve o Art. 7º da Resolução 01/2008 (que 
alterou a Resolução 05/2005) que tem a seguinte redação: 
 
“Art. 7º – Aprovado o trabalho pela banca, o candidato depositará, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, 1 (um) exemplar do trabalho em tamanho A4, capa preta dura, nos quais se obser-
varão as normas previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e uma 
cópia eletrônica em PDF para divulgação do texto integral do trabalho na Biblioteca de Teses 
da PUC Minas. 
§ 1º – A banca examinadora poderá aprovar o trabalho condicionalmente, devendo o candida-
to, nesse caso, incorporar as sugestões realizadas pela banca examinadora aos exemplares de 
que trata este artigo no prazo fixado pela mesma, não superior a 90 (noventa) dias para douto-
rado e 60 (sessenta) dias para mestrado. 
§ 2º – Compete ao orientador atestar, como condição para o depósito de que trata este artigo, 
que o candidato incorporou as sugestões da banca. 
§ 3º – O não cumprimento do disposto nos parágrafos 1o e 2o deste artigo implicará a reprova-
ção do aluno. 
§ 4º – No caso do § 1o deste artigo, a ata de defesa somente será lavrada após o cumprimento 
da condição prevista no § 2o o presente artigo, devendo a mesma conter menção a essa incor-
poração. Neste caso, os cartões de nota distribuídos aos examinadores serão guardados pela 
Secretaria do Programa até a lavratura da ata. 
§ 5º – Em caso de impossibilidade por um dos examinadores entre a defesa e a lavratura da ata, 
o ato será suprido pelo coordenador do colegiado. 
§ 6º – A declaração de defesa de dissertação ou tese não será expedida sem o cumprimento da 
condição prevista no caput do presente artigo.”  
 
Depósito Definitivo: 
Para realizar o depósito definitivo, citado na Resolução acima, é necessário apresentar na Se-
cretaria no 30º dia após a defesa (se o 30º dia for sábado ou domingo deposite segunda-feira): 
 
• Um exemplar em capa dura cor preta com escritas nas cores prata ou dourado. 
• Uma cópia da publicação na íntegra gravada em CD. 
• Autorização de deposito definitivo assinada pelo aluno e pelo orientador (modelo no site 

www.pucminas.br/posdireito no menu “Formulários”) 
• Cadastro na Biblioteca Digital PUC Minas e formulário assinado (Entrar no site da PUC – 

https://www.sistemas.pucminas.br/BDP/SilverStream/Pages/pgLoginSSL.html – preencher 
o formulário autorizando a publicação da obra na íntegra, e não apenas o resumo). 

• Cadastro de Egressos. Este formulário está disponível no site do Programa (http://
www.pucminas.br/posdireito ) no menu “Formulários”. A falta deste documento inviabili-
za a assinatura do diploma pelo Coordenador do PPGD. 
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Observações Importantes: 
 
• A cópia da publicação gravada em CD deve estar em formato PDF e deverá conter, obriga-

toriamente, ficha catalográfica, assim como o trabalho impresso. Caso contrário a Biblio-
teca PUC Minas devolve todo o processo ao PPGD. 

• Para solicitar a ficha catalográfica, você deve enviar um email com seu trabalho em anexo 
para o endereço: ficha.catalografica@pucminas.br, o prazo para a confecção da ficha cata-
lografica é de 5 (cinco) dias úteis. 

 
• A autorização para deposito definitivo deve estar assinada pelo orientador. A Secretaria não 

poderá recolher a assinatura do professor, cabendo ao(a) aluno(a) fazê-lo. 
 
• A autorização para publicação na Biblioteca Digital PUC deve estar assinada e constando 

autorização de publicação de texto integral (norma da CAPES). Este procedimento exige 
“usuário” e “senha”. O usuário é o seu número acadêmico e a senha, se você não se lem-
brar, é só entrar em contato conosco por email - ppgd@pucminas.br - ou pelo telefone (31) 
3319-4133. 

 
IMPORTANTE:  Qualquer duvida em relação a formatação do seu trabalho, antes de imprimir 
entre em contato com a biblioteca  pelo  email: ficha.catalografica@pucminas.br, ou  pelo 
telefone (31) 3319-4339. 
 
Expedição do Diploma:. 
 
Para solicitar ao Centro de Registros Acadêmicos da PUC 
Minas a expedição do seu diploma a Secretaria do PPGD deve 
encaminhar a este Setor os seguintes documentos: 
 

Para diploma de mestre: 
 
•Cópia do diploma de graduação 
•Cópia do histórico escolar de graduação 
•Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF)  
•Cópia da certidão de nascimento ou casamento 
 

Para diploma de doutor: 
 
•Cópia do diploma de mestrado e graduação 
•Cópia do histórico escolar do mestrado e graduação 
•Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) 
•Cópia da certidão de nascimento ou casamento 

 
DICA: Alguns destes documentos, ou todos eles, podem estar arquivados na Secretaria do 
Programa. Após a defesa verifique com algum atendente da Secretaria se faltam documentos. 
Se sim, traga-os no dia do depósito definitivo. 
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