
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA PUC MINAS 

Orientações para depósito definitivo de tese / dissertação 

  

 

Trinta dias após a defesa de sua tese/dissertação, se a banca examinadora não houver solicitado a 

incorporação de sugestões (caso tenha sugerido verifique os prazos no Art. 7 § 1º, da Resolução 

01/2008), você deve apresentar na Secretaria do PPGD: 

 

☐ Uma cópia da tese/dissertação na íntegra gravada em CD em formato PDF contendo a ficha 

catalográfica elaborada pela biblioteca da PUC Minas. 

 

☐ Autorização para depósito definitivo (assinada pelo aluno e seu orientador). 
https://www.pucminas.br/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.pucminas.br/imagedb/document

o/DOC_DSC_NOME_ARQUI20120522162755.doc 

 

☐Cadastro na Biblioteca Digital PUC Minas e formulário assinado autorizando a publicação do 

trabalho na integra (texto completo). 
https://www.sistemas.pucminas.br/BDP/SilverStream/Pages/pgLoginSSL.html 

  

☐ Cadastro de Egresso preenchido. 
http://portal.pucminas.br/pos/direito/index-padrao.php?pagina=5642 

 

☐ Documentos para expedição do diploma (se necessário). 
 

Para diploma de mestre: 

 Cópia do diploma de graduação, cópia do histórico escolar de graduação, cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e 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. 
 

  

 

 A cópia da publicação gravada em CD deve estar em formato PDF e deverá conter, 

obrigatoriamente, ficha catalográfica. Caso contrário a Biblioteca PUC Minas devolve todo o 

processo ao PPGD. 

 

 Para solicitar a ficha catalográfica, você deve enviar um e-mail com seu trabalho em anexo para o 

endereço: ficha.catalografica@pucminas.br, o prazo para a confecção da ficha catalográfica 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 lembrar, é só 

entrar em contato conosco por e-mail - ppgd@pucminas.br - ou pelo telefone (31) 3238-5641. 

 
IMPORTANTE: Qualquer duvida em relação a formatação do seu trabalho, entre em contato com a 

biblioteca  pelo  e-mail: ficha.catalografica@pucminas.br, ou  pelo telefone (31) 3319-4339. 
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