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R E S O L U Ç Ã O  No 0 2 / 2 0 0 9  

 
 
Orienta sobre o Seminário de Dissertação do Programa 
de Pós-graduação em Ciências da Religião da PUC 
Minas. 

 
 
O Colegiado de Coordenação Didática do Programa de Pós-graduação em Ciências 

da Religião da PUC Minas, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Artigo 29 § 
6º do Regulamento que reza: “Ao final do terceiro semestre de curso, o mestrando poderá 
apresentar o estado atual de sua pesquisa em um Seminário de Dissertação a ser 
promovido pelo Colegiado”,  
 
 
R E S O L V E: 
 

Art. 1º  Compete ao Colegiado de Coordenação Didática do Programa de Pós-
graduação em Ciências da Religião da PUC Minas organizar o Seminário de Dissertação. 

Art. 2º  O Seminário de Dissertação tem por objetivo avaliar o grau de discernimento 
do candidato em relação aos conceitos fundamentais, à metodologia e à revisão 
bibliográfica, bem como o grau de compreensão dos objetivos gerais e específicos de sua 
pesquisa. 

Art. 3º Serão procedimentos obrigatórios: 
I - Com antecedência de trinta dias da realização do Seminário de 

Dissertação o mestrando fará o depósito de uma via do projeto de pesquisa e de duas vias 
de um capítulo de sua dissertação.  

II - Durante o seminário, o mestrando gozará de vinte minutos para 
apresentar o andamento da pesquisa e um professor da PUC Minas, preferencialmente do 
quadro permanente do Mestrado em Ciências da Religião, terá outros vinte minutos para 
arguir e debater a pesquisa com o mestrando.  

III - Os vinte minutos finais serão dedicados às respostas por parte do 
mestrando, considerações finais do orientador e participação qualificada do público 
presente. 

IV - O Seminário de Dissertação se dará em sessão pública. 
Art. 4º  É da responsabilidade do orientador:  

I - Orientar os mestrandos sobre a importância da participação no Seminário 
de Dissertação. 

II - Selecionar o capítulo a ser apresentado por seu orientando. 
III - Indicar ao Colegiado de Coordenação Didática o nome do segundo leitor 

e debatedor.  
IV - Presidir a sessão em que se apresenta o orientando. 

 
Belo Horizonte, 02 de setembro de 2009. 
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