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PROCEDIMENTOS PARA HOMOLOGAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO OU TESE DE DOUTORADO 

 

O artigo 52 do Regulamento do Programa orienta sobre o Exame de Qualificação e os artigos 53 a 

58 sobre defesas de dissertações e teses, e de acordo com o Regimento Geral da PUC-Minas, art. 14 

§4º. 

 

Cabe ao orientador: 

 

1. compor a banca examinadora; 

2. verificar na Secretaria do Programa as datas disponíveis para agendamento da seção;  

3. preencher oficio (Anexo 1) com os dados do trabalho a ser examinado, tanto na qualificação 

quanto na defesa; 

4. encaminhar o ofício à Secretaria do Programa, preenchido e assinado, para que seja 

encaminhado ao Colegiado para homologação, acompanhado de uma cópia do trabalho, 

impresso no formato A4; 

5. informar à Secretaria nome completo e contato dos examinadores para preenchimento do Anexo 

2. 

 

Cabe à secretaria:  

 

1. Agendar o espaço disponível para a qualificação ou defesa. 

2. verificar datas disponíveis no auditório do prédio Emaús e realizar a reserva do espaço; 

3. verificar espaços disponíveis em outros prédios da PUC-Minas, se necessário; 

4. acolher oficio (Anexo 1) devidamente assinado pelo orientador, com a cópia do trabalho e 

submeter ao Colegiado para apreciação; 

5. após a homologação pelo colegiado, convocar o aluno para entregar as demais copias do 

trabalho;  

6. proceder agendamento da defesa no SGP e acolher assinatura do discente no protocolo; 

7. contatar os examinadores e preencher o Anexo 2. 

8. até 30 dias antes da data da seção, providenciar ajuda de custo, passagens aéreas e/ou hotel para 

examinador(a) que não resida na Região Metropolitana de Belo Horizonte, conforme cada caso 

(cujas informações constam no Anexo 2) seguindo a deliberação da PROPPG; 

9. emitir cartas convite para cada membro da banca examinadora, tanto de qualificação quanto de 

defesa, que deverá acompanhar a cópia do trabalho do candidato; 

10. proceder o encaminhamento das cópias impressas dos trabalhos aos membros da banca, e/ou em 

pdf quando definido pelo orientador; 

11. emitir a documentação necessária para a realização e conclusão dos trabalhos, ata da seção, 

declarações de participação para cada membro da banca (assinada pela Coordenação do 

Programa) e folha de assinatura da banca.  

 

Prazo para depósito na Secretaria:  35 dias antes da data agendada. 

 

Cabe ao discente: 

 

1. entregar na Secretaria  cópias do trabalho para entrega aos membros da banca examinadora, 

impressas no formato A4, e em pdf quando for definido pelo orientador; 

2. assinar protocolo de agendamento da defesa de dissertação e tese; 
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ANEXO 1 

 

OFÍCIO DO ORIENTADOR 

Na qualidade de orientador(a), declaro que o documento    

 Tese de Doutorado  Dissertação de Mestrado          

elaborado pelo discente: ____________________________________________________________ 

está em perfeitas condições de ser submetido à avaliação por banca examinadora para          

 Defesa   Qualificação 

a  realizar-se às ____ :  ____  horas. do dia _____/ _____/ 20__.    

Título do Trabalho: 

 

Submeto à aprovação do Colegiado os seguintes integrantes para a comissão examinadora: 

MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA INSTITUIÇÃO 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

Solicito deferimento para realização da seção no dia e hora indicada acima. 

Belo Horizonte, ____ de  ________________  de 20__. 

Orientador(a):  

Assinatura:  

Assinatura do(a) Aluno(a):  

 

PARECER DO COLEGIADO DO PROGRAMA: 

 DEFERIDO                      INDEFERIDO 

 

Prof(a) _________________________________________________________ 

____________________________________________ 

Assinatura de Representante do Colegiado  

                                                           Data: ____/ _____/ 20__ 
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ANEXO 2 

 

PROFESSOR(A) EXAMINADOR(A) 

 

Nome: 

 

Instituição de Ensino: 

 

CPF:                                                                                   Identidade: 

 

Telefone: 

 

Email:                                                                                                   (  ) Enviar cópia dpf por e-mail 

 

Endereço para envio do trabalho impresso:  Rua/Av. 

 

 

 

Nr.         Apto.              Sala:               Prédio:                                      CEP: 

 

Cidade:                                                                          Estado: 

 

Passagem: (  ) Aérea    (  ) Hotel    (   ) Ajuda de Custo 

 

 

 

PROFESSOR(A) EXAMINADOR(A) 

 

Nome: 

 

Instituição de Ensino: 

 

CPF:                                                                                   Identidade: 

 

Telefone: 

 

Email:                                                                                                   (  ) Enviar cópia dpf por e-mail 

 

Endereço para envio do trabalho impresso:  Rua/Av. 

 

 

 

Nr.         Apto.              Sala:               Prédio:                                      CEP: 

 

Cidade:                                                                          Estado: 

 

Passagem: (  ) Aérea    (  ) Hotel    (   ) Ajuda de Custo 
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