
RESOLUÇÃO Nº 5 DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA 
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS – PUC 

MINAS – DISPÕE SOBRE PRÊMIO DE MELHORES TRABALHOS DO PPGRI 
 

Art. 1º - Anualmente, o Colegiado do PPGRI da PUC Minas realizará o concurso de 

melhor tese e melhor dissertação, visando à premiação dos melhores trabalhos 

defendidos exclusivamente no âmbito do Programa no ano anterior. 

Art. 2º - Competirá ao orientador da tese e/ou dissertação indicar, dentre os trabalhos 

orientados por ele e defendidos no ano anterior, o trabalho que irá concorrer ao 

concurso objeto desta Resolução. 

Parágrafo Único – Cada orientador somente poderá apresentar uma tese e uma 

dissertação para concorrer à premiação. 

Art. 3º - A inscrição no concurso ao qual se refere esta Resolução será feita pelo 

próprio autor da tese ou dissertação junto à Secretaria do PPGRI, mediante guia de 

indicação assinada de próprio punho pelo orientador da tese ou dissertação. 

Art. 4º - A comissão examinadora do concurso será composta por professores 

doutores indicados pelo Colegiado do Programa, consultado o seu corpo docente. 

Parágrafo Único: A critério do Colegiado, e consultado o corpo docente do PPGRI, 

poderão ser indicados para compor a comissão examinadora do concurso professores 

do próprio Programa, de outros programas de pós-graduação da PUC Minas e de 

outras Universidades. 

Art. 5º - Os procedimentos específicos referentes ao Concurso serão objeto de Edital 

próprio a ser divulgado anualmente pelo Colegiado do PPGRI, sempre no mês de 

março de cada ano. 

Art. 6º - O resultado do Concurso será amplamente divulgado pelo Colegiado do 

PPGRI sempre até o dia 30 de abril de cada ano. 

Art. 7º - Os trabalhos escolhidos receberão um certificado do Colegiado e serão 

indicados como representantes do PPGRI em concursos de melhores teses e 

dissertações promovidos pela Capes e associações científicas vinculadas à área de 

concentração do Programa tais como o concurso promovido pela Associação 

Brasileira de Relações Internacionais, ABRI, pela Associação Nacional dos Programas 

de Pós-graduação em Ciências Sociais, ANPOCS, ou outros que porventura forem 

abertos. 

 

Belo Horizonte, 25 de junho de 2015. 
Colegiado de Coordenação Didática do 

Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais 
PUC Minas 

 

 


