Programa de Pós-graduação em Comunicação Social: Interações Midiáticas
RESOLUÇÃO N.º 04/2010
Determina os prazos para Exame de Qualificação e
Defesa de dissertação do Programa de Pósgraduação em Comunicação Social: Interações
Midiáticas.

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social, no uso de
suas atribuições e em cumprimento de determinação do Colegiado do Programa em
reunião no dia 25 de fevereiro de 2010, tendo em vista a necessidade de regularizar
o cronograma interno de atividades acadêmicas do Curso de Mestrado e garantir os
prazos para finalização do curso pelo aluno, resolve que:
DETERMINA:
Art. 1º - As matrículas dos alunos iniciantes do curso de Mestrado ocorrerão
sempre no início do mês de março;
Art. 2º - a data para entrega de projeto de dissertação para avaliação e
aprovação pelo orientador será sempre o primeiro dia útil de dezembro e a data
final de entrega do projeto para apreciação do Colegiado será sempre o segundo
dia útil após o fim do recesso coletivo de janeiro;
Art. 3º - para os alunos em processo de escrita do texto dissertativo, o exame de
qualificação deverá ocorrer sempre durante o mês de agosto;
1) o exame de qualificação será feito por banca sugerida pelo orientador
mediante a avaliação de pelo menos 2 (dois) capítulos da dissertação em
andamento;
2) a data para entrega da versão completa da dissertação para avaliação e
aprovação do orientador será sempre o primeiro dia útil de dezembro e a data
final de entrega do texto definitivo para liberação para defesa será sempre o
segundo dia útil após o fim do recesso coletivo de janeiro. No intervalo entre o
primeiro dia útil de dezembro e o início do recesso de Natal, o orientador
deverá propor as mudanças necessárias no texto da dissertação, sugerir a
banca e indicar a data de defesa, a ser marcada sempre para o mês de
fevereiro.
Art. 4º - Revogam-se, pela presente resolução, os termos da Resolução 01/2007.
Registre-se, divulgue-se, cumpra-se.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2010
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