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FACULDADE DE DIREITO UFMG 

 

 

COMUNICADO 

AOS MESTRANDOS COM PRAZO FINAL EM 03/08/2015 
E AOS DOUTORANDOS COM PRAZO FINAL EM 09/08/2015 

 

BANCAS DE DEFESA 
DEPÓSITO DEFINITIVO - REGULAMENTO ANTIGO  

 

I. Para o MESTRADO 

Data-limite para a realização do depósito definitivo: 22/06/2015 

Data-limite para a realização da banca de defesa: 03/08/20151 

 

ENTREGAR NA SECRETARIA no ato do depósito:  

→ 3 exemplares definitivos (capa dura vermelha, letra dourada) 
→ 2 CD's em .pdf (editável, permitir cópia) 
→ 3 formulários preenchidos e assinados pelo orientador e pelo aluno – com a indicação 
da data e horário da banca. (Anexos: Formulários de Depósito de Trabalho para Defesa 
de Dissertação; de Autorização da Biblioteca Digital UFMG e o da Biblioteca do Direito) 
→ 1 formulário de Participante Externo (para professores não pertencentes à UFMG) 
 

PARA REALIZAR O DEPÓSITO, o mestrando deverá estar  com os créditos 
INTEGRALIZADOS e ter cumprido o Estágio Docência, c aso seja bolsista. 
  

COMPOSIÇÃO DA BANCA: Segundo o Regulamento (para alunos ingressos até 1º/2013) 
 

"Art. 73 - A defesa de dissertação será pública e f ar-se-á perante Comissão 
Examinadora, indicada pelo Colegiado de Pós-Graduaç ão e constituída pelo 
orientador e pelo menos 02 (dois) membros portadore s do grau de Doutor, entre os 
quais um examinador não pertencente ao quadro de do centes do 
Programa. Parágrafo único -  A Comissão Examinadora será integrada por, no 
mínimo, 1 (um) professor da linha de pesquisa em qu e se deu a investigação, 
dando-se preferência aos professores titulares dela  participantes."  
 
 
PASSAGENS AÉREAS  para professores externos em bancas de Mestrado:  devido 
às restrições orçamentárias de 2015, e determinação da PRPG, não serão pagas 
passagens nem diárias para  bancas de Mestrado. 
 
 
DISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO À BANCA (incluído o suplen te): feito diretamente 
pelo aluno em exemplares definitivos. Prazo:  30 dias antes da defesa, já tendo sido a 
banca previamente aprovada pelo Colegiado. O orientador do aluno poderá reduzir o 
prazo citado com a anuência dos demais membros. 
 
                                                 
1 Em decisão do Colegiado do dia 20 de novembro de 2014, determinou-se que, conforme necessidade e mediante 
requerimento, pode ser flexibilizado o prazo até o final do mês. 
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FACULDADE DE DIREITO UFMG 

 

NO DIA DA DEFESA o aluno deverá :  
1. Antes da sessão (solicitar na Secretaria): os 3 exemplares definitivos e os documentos 
da defesa. 
2. Após a sessão: devolver os 3 exemplares assinados pela banca, ata de defesa 
assinada pela banca e pelo mestrando. Serão fornecidas, pela Secretaria, cópia 
autenticada da ata de defesa e certidão de conclusão de curso, em caso de aprovação. 
 

Observações: 
� A Secretaria do Programa não fornecerá garrafas de ÁGUA devido à suspensão do 

abastecimento pela UFMG. 
� A aprovação com a conclusão do curso somente será lançada no histórico escolar do 

aluno após a devolução da Ata de Defesa original assinada pela banca. 
� As sessões ocorrerão preferencialmente nos auditórios da Faculdade de Direito. Para 

a reserva da Congregação, o aluno deverá solicitar a autorização diretamente na 
Diretoria da Faculdade. 

 
 
OBSERVAÇÕES FINAIS 
 

A ficha catalográfica deverá ser solicitada na Biblioteca da Faculdade de Direito, com 
antecedência (verificar prazo com a bibliotecária), para compor os exemplares definitivos. 
Lembrar de anexar, também nos exemplares, a folha de assinaturas para a banca. 
 

O aluno deverá enviar e-mail à Biblioteca da Faculdade de Direito (bib@direito.ufmg.br) 
com o trabalho anexo e solicitar que o "Nada Consta" seja enviado à Secretaria da Pós-
Graduação (documento necessário para o pedido de expedição de diploma). 
 
 

II. Para o DOUTORADO 

Data-limite para a realização do depósito definitivo: 29/06/2015 

Data-limite para a realização da banca de defesa: 10/08/20152 

 

ENTREGAR NA SECRETARIA no ato do depósito:  

→ 3 exemplares definitivos (capa dura vermelha, letra dourada) 
→ 2 CD's em .pdf (editável, permitir cópia) 
→ 3 formulários preenchidos e assinados pelo orientador e pelo aluno – com a indicação 
da data e horário da banca. (Anexos: Formulário de Depósito de Trabalho para Defesa 
de Tese; de Autorização da Biblioteca Digital UFMG e o da Biblioteca do Direito)  
→ 1 formulário de Participante Externo (para professores não pertencentes à UFMG  
→ Comprovar publicação de, no mínimo, 2 artigos no decorrer do doutoramento (art 79,II) 

 
PARA REALIZAR O DEPÓSITO, o doutorando deverá estar  com os créditos 
INTEGRALIZADOS; ter entregue, ao menos, dois artigo s dirigidos à publicação; 
estar aprovado em Exame de Qualificação e ter cumpr ido dois semestres de 
Estágios Docência, caso seja bolsista. 

                                                 
2 Em decisão do Colegiado do dia 20 de novembro de 2014, determinou-se que, conforme necessidade e mediante 
requerimento, pode ser flexibilizado o prazo até o final do mês. 
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FACULDADE DE DIREITO UFMG 

 

 
 
COMPOSIÇÃO DA BANCA: Segundo o Regulamento (para alunos ingressos até 1º/2013) 
 

"Art. 72 - A defesa de tese será pública e far-se-á  perante Comissão Examinadora, 
indicada pelo Colegiado de Pós-Graduação e aprovada  pela Câmara de Pós-
Graduação, constituída de pelo menos 05 (cinco) mem bros portadores do grau de 
Doutor ou título equivalente, entre os quais o orie ntador e dois examinadores não 
pertencentes ao corpo docente ativo ou inativo da F aculdade de Direito da 
UFMG. Parágrafo único - A Comissão Examinadora será  integrada por, no mínimo, 
2 (dois) professores da linha de pesquisa em que se  deu a investigação, dando-se 
preferência aos professores titulares dela particip antes . 
 

PASSAGENS AÉREAS  para professores externos em bancas de Doutorado:  os 
pedidos deverão ser encaminhados, com o Formulário de Concessão de Passagens 
Aéreas (anexo) preenchido, à Coordenação do Programa para despacho no prazo de 30 
dias antes da realização da banca, pelo e-mail pos@direito.ufmg.br. Indicar, também, no 
Formulário Depósito de Trabalho para Defesa de Tese o pedido de passagens aéreas. 
Observação: caso o pedido seja negado ou haja indisponibilidade de recursos, o suplente 
deverá ser convocado. 

  

DISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO À BANCA (incluído os suple ntes) : feito diretamente 
pelo aluno em exemplares definitivos. Prazo:  30 dias antes da defesa, já tendo sido a 
banca previamente aprovada pelo Colegiado. O orientador do aluno poderá reduzir o 
prazo citado com a anuência dos demais membros. 
 

 
NO DIA DA DEFESA o aluno deverá : vide instruções Mestrado. 
 
 
OBSERVAÇÕES FINAIS: vide instruções Mestrado. 
 
 
 
 
 

Professora Maria Fernanda Salcedo Repolês     

Coordenação do Programa de Pós-Graduação 
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FACULDADE DE DIREITO UFMG 

 

 

FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE PARTICIPANTE EXTERNO 
 
 
 

 Dados Pessoais 
   Nome (legível):   Instituição onde trabalha:_________________________________  Endereço para correspondência: ____________________________  ______________________________________________________  Telefone comercial (    )                        Telefone celular (    )  E-mail: ________________________________________________  CPF ou nº do Passaporte: _________________________________     
 Dados da Titulação 
   Maior Nível: ____________________________________________  Área: _________________________________________________  IES: __________________________________________________  Ano de Obtenção do Título: ________________________________    
 Data do Preenchimento:  
  Evento: Defesa de  
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