
Fluxo para defesa de Teses e Dissertaço es 

 
Art. 50 - As exigências para a obtenção do título acadêmico devem ser cumpridas nos seguintes prazos: 

I - para o Mestrado, mínimo de 12 (doze) e máximo de 24 (vinte e quatro) meses; 
II - para o Doutorado, mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 48 (quarenta e oito) meses. 

§ 1° - Em casos excepcionais, devidamente justificados, poderá o Colegiado admitir a redução dos prazos previstos nos incisos I e II deste artigo. 
§ 2° Excepcionalmente, o Colegiado poderá conceder a prorrogação do prazo de defesa por até 06 (seis) meses, desde que requerida com o aceite do 

orientador, com base em motivo relevante, até o fim do 21º (vigésimo primeiro) mês de permanência no Programa, no caso dos mestrandos e do fim do 45º 
(quadragésimo quinto) mês de permanência no Programa, no caso dos doutorandos. A solicitação deverá ser acompanhada de cronograma atualizado de 
elaboração e apresentação da dissertação ou tese.  

 

 (     ) O(A)  Orientador(a)  deverá enviar o Formulário – Solicitação de Aprovação de Banca assinado ao CCD do PPGRI, impresso e assinado – com antecedência 
de até 1 semana antes do depósito.  
 
ATENÇÃO, BOLSISTAS PROSUC E FAPEMIG: é necessário citar na dissertação/tese, obrigatoriamente, o apoio e financiamento recebidos pelos órgãos de 
fomento. Segue abaixo a portaria publicada pela CAPES (para bolsistas PROSUC), que mostra como a referência deve ser feita nos trabalhos. 
 

Prazo para depósito e marcação da defesa 

(     ) 40 dias antes (com membro externo fora de BH) – não receberemos com data inferior e sem a documentação completa e banca marcada 
(     ) 30 dias antes (para membro externo de BH) 

Agendar na secretaria: 

(     ) sala para defesa 
(     )  equipamento audiovisual 

Entregar na secretaria: 

(     ) Dissertações - 3 cópias encadernadas (espiral);  
(     ) Teses: 5 cópias encadernadas (espiral); 

Mestrado Doutorado 

Cópia impressa 
1. Orientador (a) 
2. Membro interno 
3. Membro externo 

Arquivo por e-mail 
4. Suplente  

Cópia impressa 
1. Orientador (a) 
2. Membro interno 
3. Membro interno 
4. Membro externo 
5. Membro externo 

Arquivo por e-mail 
6. Suplente  

(     ) Cadastro do membro externo preenchido (impresso e por e-mail - ppgri.sec@pucminas.br); 
(     ) Autorização de publicação da CAPES preenchido e assinado conforme modelo (impressa); 
(     ) Carteira de Identidade (cópia simples); 
(     ) CPF (cópia simples); 
(     ) Certidão de nascimento ou casamento (cópia simples). 
 

Prazo após a defesa 

O aluno terá, até 60 (sessenta) dias a contar da defesa, para finalizar todo o processo junto à secretaria. 

 (     ) FICHA CATALOGRÁFICA POR E-MAIL. 
Enviar o arquivo em PDF, finalizado, com todas as correções ortográficas, normalizado, antes da impressão final. Os arquivos deverão ser enviados para o 
e-mail: ficha.catalografica@pucminas.br . A Biblioteca enviará a ficha catalográfica registrada, em arquivo pdf no prazo máximo de 3 dias úteis. A ficha 
catalográfica deverá ser impressa no verso da folha de rosto e fazer parte do arquivo a ser entregue na secretaria do curso. Tel: 3319-4329 
Fiquem atentos às normas da ABNT nos site da Biblioteca:  
http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20160217102425.pdf 

 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA 

PORTARIA Nº 206, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018 
 

Dispõe sobre obrigatoriedade de citação da CAPES 
[...] 
 
Art. 3º Deverão ser usadas as seguintes expressões, no idioma do trabalho: 
 
"O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 
Financiamento 001” 
 
"This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001" 
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Entregar na secretaria: 

(     ) 01 CD, devidamente identificado (nome completo, curso e titulo da dissertação ou tese) em arquivo único em PDF contendo a ficha catalográfica; 
(     ) Mandar o arquivo da Tese ou Dissertação corrigida, versão final, em formato Word, por e-mail, para a secretaria ppgri.sec@pucminas.br; 
(     ) Mandar o arquivo da Tese ou Dissertação corrigida, versão final, com ficha catalográfica, em formato PDF, por e-mail, para a secretaria 
ppgri.sec@pucminas.br; 
(     ) Lançar a Tese ou Dissertação com as devidas correções via internet (www.pucminas.br/biblioteca / Biblioteca Digital de teses e dissertações / Publicação / 
Formulário de Cadastramento / preencher todo o cadastro, imprimir a autorização e assinar; 
(     )  Entregar 2 cópias da autorização da publicação na secretaria – Publicação completa (após lançamento no site da biblioteca). 
 
ATENÇÃO, BOLSISTAS! 
 
(   ) Bolsistas FAPEMIG deverão apresentar RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE BOLSISTA- PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO PAPG – 2.14; 
 
(   ) Bolsista PROSUC, modalidade I e II deverão apresentar FORMULÁRIO 02: RELATÓRIO FINAL - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO ou a dispensa do CCD 
com comprovação da docência em alguma instituição. 
 

Após entrega da dissertação/tese, autorização da biblioteca, cd, etc, a secretaria do PPGRI encaminhará o pedido de impressão do diploma ao CRA. 
Taxa: o aluno paga no recebimento do Diploma – 45 dias úteis – Telefone do CRA: 3319-4145 (Responsável: Bernadete). 
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