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INSTRUÇÕES PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO OU TESE 
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 

 
1ª ETAPA - PREPARANDO PARA A DEFESA 

 
Caberá à Secretaria: 
 
1. Encaminhar aos professores e mestrandos as instruções e formulários para a defesa. 
2. Fazer o agendamento da defesa de Tese ou Dissertação no SGA  
3. Cadastrar dos docentes externos que participaram da banca. 
 
Caberá ao Orientador: 
 
1. Com 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência, encaminhar ao Colegiado um ofício autorizando a defesa do mestrando 

ou doutorando informando seu nome e título do trabalho, propondo data e horário para a defesa, indicando os membros 
da comissão examinadora. 

2. Informar para a Secretaria o contato dos membros externos da banca para o envio obtenção dos dados necessários para 
o envio do texto. 

 
Caberá ao colegiado 
 
1. Dar o deferimento ao ofício de autorização da defesa; 
2. Encaminhar o convite formal aos membros da banca e um exemplar da dissertação ou tese. 
 
Caberá ao Discente: 
 
1. Com trinta dias de antecedência da data prevista para a defesa o Mestrando deverá depositar na Secretaria 04 (quatro) 

exemplares da Dissertação e o Doutorando 06 (seis) exemplares para Tese., encadernados com capas próprias do 
Programa. 

2. Reservar, com antecedência de 48h, em dias úteis, os recursos multimídia disponíveis para a defesa. 
3. Entregar na Secretaria (ou enviar digitalizado) 01 cópia da certidão de nascimento ou casamento e 02 vias da folha de 

assinaturas (da banca). 
 

2ª ETAPA (DURANTE A DEFESA DE DISSERTAÇÃO) 
 
Caberá à Secretaria: 
 
1. Preparar a sala para a defesa e os recursos multimídia disponíveis caso tenham sido agendados com antecedência de 

48h. 
2. Deixar preparada a ata da defesa 
 
Caberá ao Orientador: 
 
Presidir a sessão, concluir a ata e colher as assinaturas dos membros da banca. 
 

3ª ETAPA (APÓS A DEFESA DE DISSERTAÇÃO OU TESE) 
 
Todo procedimento, após a defesa da Dissertação ou Tese, deverá ser realizado no prazo máximo de 60 dias corridos. 
 
Caberá ao Orientador: 
 
Em caso de recomendação, pela Banca Examinadora, de revisão da Dissertação ou Tese, o orientador ficará responsável pelo 
atendimento às indicações. 
Emitir a Autorização de depósito definitivo da Dissertação ou Tese, assinar e entregar na Secretaria do PPGCR. 
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Caberá ao Mestre ou Doutor: 
 
1- Solicitar confecção da ficha catalográfica: 
O Mestre ou Doutor deverá enviar o arquivo de sua defesa em PDF, completo e finalizado, com todas as correções 
ortográficas, normalizado para a confecção da ficha catalográfica para o e-mail ficha.catalografica@pucminas.br  a/c 
deFabiane (3319 – 4329). A biblioteca enviará a ficha catalográfica registrada, em arquivo pdf no prazo máximo de 3 dias úteis, 
através do e-mail.  
 
2- Emitir a autorização de publicação: 

A autorização para publicação da versão final, TEXTO COMPLETO ou RESUMO, é emitida através do sistema da Biblioteca 
Digital da PUC Minas. Para isso acesse o link :  

https://web.sistemas.pucminas.br/BDP/PUC%20Minas/Home/InstrucoesPublicacao 

Após a emissão, o documento deverá ser assinado e entregue na Secretaria do PPGCR. A Secretaria encaminhará à 
Biblioteca Autorização de Publicação e fará liberação da Dissertação ou Tese no SGA. 
 
3- Após confecção da ficha catalográfica e emissão da Autorização de Publicação o Mestre ou Doutor deverá acessar o 
SGA para anexar o texto final. Ao acessar o SGA, no final da tela, aparecerá a informação referente a publicação. 
 
OBS.: 
A emissão do Histórico Escolar pela Secretaria do PPGCR e a solicitação do Diploma junto ao CRA (Centro de Registro 
Acadêmicos) está condicionada ao atendimento dos itens acima. 
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