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            DEFESA DE MESTRADO 
 

COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA BANCA DE MESTRADO: 

 Orientador do candidato (Presidente da banca); 

 01 (um) professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito; 

 01 (um) professor doutor não pertencente ao quadro de professores da PUC Minas 
(membro convidado); 

 01 (um) suplente, que deve possuir o título de doutor e pertencer ao quadro de professores 
da PUC Minas. 

ATENÇÃO: Se houver coorientador, o mesmo deverá participar da defesa. 

 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA DEPÓSITO DA DISSERTAÇÃO: 

Para realização da defesa o(a) aluno(a) deverá entregar na Secretaria do PPGD, os documentos 
listados abaixo: 

 Ficha de depósito devidamente preenchida e assinada pelo aluno e seu orientador; 

 04 (quatro) exemplares da dissertação encadernadas em espiral – impressão frente e verso; 

 O trabalho, na integra, gravado em CD. ATENÇÃO: para fins de arquivamento, o CD deve 
estar identificado - com o nome do candidato além do título do trabalho; 

 O e-mail de cada membro (inclusive do suplente) confirmando a disponibilidade para 
participação na banca na data e horário agendados. 

 

 Ficha de depósito da dissertação – Banca presencial de Mestrado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pucminas.br/pos/direito/Paginas/OrientacoesDefesaMestrado.aspx
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 DEFESA DE DOUTORADO 

 

 PRÉ-DEFESA DE DOUTORADO 

 COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA PRÉ-DEFESA DE DOUTORADO: 

 • Orientador do candidato (Presidente da banca); 

 • 02 Professores Doutores do Programa de Pós-Graduação em Direito. 

ATENÇÃO: Se houver coorientador, o mesmo deverá participar da defesa. 

 

 DOCUMENTAÇÃO PARA DEPÓSITO DA TESE: 

 Para realização da pré-defesa o(a) aluno(a) deverá entregar na Secretaria do PPGD, os documentos 
 listados abaixo: 

 Ficha de depósito devidamente preenchida e assinada pelo aluno e seu orientador; 

 03 (três) exemplares da tese com encadernação em espiral - impressão frente e verso; 

 O trabalho, na integra, gravado em CD. ATENÇÃO: para fins de arquivamento, o CD deve estar 
identificado - com o nome do candidato além do tema do trabalho; 

 O e-mail de cada membro confirmando a disponibilidade para participação na banca na data e 
horário agendados. 

 

 Ficha de depósito da tese – Pré-defesa presencial 

 

 

 DEFESA FINAL 

  COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA BANCA DE DOUTORADO: 

 Orientador do candidato (Presidente da banca); 

 Professores que integraram a banca de pré-defesa do trabalho; 

 02 (dois) professores doutores não pertencentes ao quadro de professores da PUC Minas; 

 02 (dois) suplentes, que devem possuir o título de doutor e pertencer ao quadro de professores 
da PUC Minas. 

ATENÇÃO: Se houver coorientador, o mesmo deverá participar da defesa. 

 

https://www.pucminas.br/pos/direito/Paginas/OrientacoesPreDefesaDoutorado.aspx
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DOCUMENTAÇÃO PARA O DEPÓSITO DA TESE: 

Para realização da defesa o(a) aluno(a) deverá entregar na Secretaria do PPGD, os documentos 
listados abaixo: 

 Ficha de depósito devidamente preenchida e assinada pelo aluno e seu orientador; 

 07 (sete) exemplares da tese com encadernação em espiral - impressão frente e verso; 

 O trabalho, na integra, gravado em CD. ATENÇÃO: para fins de arquivamento, o CD deve estar 
identificado - com o nome do candidato além do título do trabalho. 

 O e-mail de cada membro (inclusive dos suplentes) confirmando a disponibilidade para 
participação na banca na data e horário agendados. 

 

 Ficha de depósito da tese – Banca presencial de Doutorado 

 

 

              ATENÇÃO: Certifique-se de que você seguiu todos os passos do agendamento da defesa. Caso ainda 
tenha dúvidas, retorne nas orientações gerais AQUI. 

 
 

 

https://www.pucminas.br/pos/direito/Paginas/OrientacoesDefesaDoutorado.aspx
https://www.pucminas.br/pos/direito/Documentos%20Gerais/%5bOrienta%c3%a7%c3%b5es%20Gerais%20-%20Defesa%20presencial%5d.pdf

