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FACULDADE DE DIREITO UFMG 

 

MESTRANDOS E DOUTORANDOS INGRESSANTES 

NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO NO 1º SEMESTRE 2014 

BANCAS DE QUALIFICAÇÃO 
NOVO REGULAMENTO 

 

 

I. Para o MESTRADO (1 qualificação) 

 

Defesa do Projeto de Dissertação (em até 15 meses após o ingresso) 

Data-limite para a realização da banca: 01/06/20151 

 
O aluno e seu orientador podem fazer opção de um en tre dois procedimentos 
PROCEDIMENTO 1: Aluno:  entra no sistema minhaUFMG com a sua senha, no menu, 
clica em “Pós-graduação: “Proposta de Marcação de Defesa de Trabalho Final/Exame de 
Qualificação”,  preenche os dados solicitados, anexa o arquivo com o projeto, confirma o 
envio. O local do agendamento da defesa será sempre a sala do Colegiado de Pós-
graduação. Orientador:  recebe e-mail do sistema minhaUFMG, entra no sistema com a 
sua senha, preenche os dados solicitados2 e confirma a marcação.  Coordenação:  
recebe o pedido para aprovação.  Somente após a aprovação, é possível a realização da 
defesa.  Por isso, pedimos que se programem com antecipação. 
 
PROCEDIMENTO 2: O Aluno preenche o Formulário de Qualificação (anexo) com os 
dados pessoais, nome do trabalho (legível), orientador, a composição da banca e a 
Instituição de Ensino de cada membro. Os formulários deverão vir assinados pelo 
orientador e pelo orientando e conter o dia e o horário da banca. ENTREGA: na 
Secretaria do Programa. PRAZO: até 10 dias úteis antes da banca (para aprovação).  
 
Alunos que já tiverem ingressado com o pedido manual, não precisam refazer o pedido.  
 
COMPOSIÇÃO DA BANCA:  Segundo o Regulamento do Programa, de 17/09/2013:  
"Art. 57 - A comissão examinadora de qualificação s erá composta por 3 
professores, incluído o orientador, que a presidirá , e por pelo menos um integrante 
da linha de pesquisa em que se desenvolve a dissert ação ou a tese." 
 
DISTRIBUIÇÃO DO PROJETO À BANCA : feito diretamente pelo aluno em cópias 
impressas (encadernação à critério do aluno e orientador). 
                                                 
1 A adaptação do calendário de 2014 para realização da Copa do Mundo provocou uma antecipação do 
início das aulas para fevereiro.  O prazo para a contagem dos 15 meses (Mestrado) e dos 21 meses 
(Doutorado) levou em consideração o calendário regular, com início em março. 
 
2 No caso de marcação de qualificação com professores doutores externos à UFMG, o orientador deverá 
fazer o cadastro, fornecendo todos os dados que o sistema pedir.  Esse cadastro é feito uma única vez. 
Depois, o nome passa a constar do banco de dados e pode ser resgatado para preencher novos 
formulários.  Os professores da UFMG já estão cadastrados. 
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NO DIA DA QUALIFICAÇÃO : solicitar a ATA na Secretaria. Ao final da sessão, os 
membros da banca redigem o PARECER e assinam a ata. Os pareceres favoráveis, 
mesmo que peçam alterações, serão lançados no histórico do aluno como aprovado em  
qualificação” desde que a ata original assinada seja devolvida à Secretaria do Programa 
após a defesa. A Secretaria do Programa não fornecerá garrafas de ÁGUA devido à 
suspensão do abastecimento pela UFMG. As bancas de Qualificação ocorrerão, 
preferencialmente, na Sala do Colegiado da Pós-Graduação, mas poderão ser marcadas 
pela Secretaria para outro espaço quando a sala não estiver disponível. 
 

REGISTRO DO PROJETO (em até 12 meses antes do prazo final de defesa da 
Dissertação 3): PROCEDIMENTO: após a qualificação, o aluno deverá modificar o projeto 
conforme sugestões da banca, pegar o visto do orientador, datar e entregar o Projeto 
Definitivo de Dissertação impresso na Secretaria para registro.  
PRAZO: até 31/07/2015, na Secretaria do Programa. 
 

Atenção : segundo o Regulamento do Programa, de 17/09/2013:  

"Art. 58 - Será considerado apto à elaboração e def esa da dissertação ou da tese, o 
candidato aprovado pela maioria dos membros da comi ssão, com o conceito de 
qualificado. 
Parágrafo único . O aluno não-qualificado nos prazos previstos nessa  sessão será 
excluído do programa."  
 

 

II. Para o DOUTORADO (2 qualificações) 

 

1ª Qualificação - Defesa do Projeto de Tese (em até 21 meses após o ingresso)  

Data-limite para a realização da banca: 30/11/2015 
 
 
PROCEDIMENTO, COMPOSIÇÃO DA BANCA, DISTRIBUIÇÃO DO PROJETO À 
BANCA , NO DIA DA QUALIFICAÇÃO : vide instruções para o Mestrado 
  

REGISTRO DO PROJETO (em até 24 meses antes do prazo final de defesa da Tese4):  
PROCEDIMENTO: vide instrução para o Mestrado. PRAZO:  até 29/02/2016, na 
Secretaria do Programa. 
 

Atenção : segundo o Regulamento do Programa, de 17/09/2013:  

                                                 
3 O prazo final para Mestrandos ingressantes em 2014 é 03/07/2016. 
4 O prazo final para Doutorandos ingressantes em 2014 é 03/01/2018. 
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"Art. 58  - Será considerado apto à elaboração e defesa da di ssertação ou da tese, o 
candidato aprovado pela maioria dos membros da comi ssão, com o conceito de 
qualificado.  
Parágrafo único . O aluno não-qualificado nos prazos previstos nessa sessão será 
excluído do programa." 
 
 
2ª Qualificação - Defesa de texto que represente pa rcela substancial da futura tese 
em cotejo com o projeto anteriormente qualificado (em até 33 meses após o 
ingresso) 
 

Data-limite para a realização da banca: 30/11/2016 

 

PROCEDIMENTO, DISTRIBUIÇÃO DO PROJETO À BANCA, COMP OSIÇÃO DA 
BANCA, NO DIA DA QUALIFICAÇÃO : vide instrução para o Mestrado. 
 

Na segunda qualificação não há registro, bastando, após as modificações, proceder à 
marcação da banca. 
 

Sugerimos a leitura dos artigos 56 a 63 do Regulamento do Programa de Pós-
Graduação. 
  

 

 

 

Professora Maria Fernanda Salcedo Repolês 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação  


