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PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROPGPI 

 

Após a dissertação estar pronta para ser defendida, o mestrando deverá tomar as seguintes providências: 

1. Procurar no site do PGCC (www.ufjf.br/pgcc/formularios) os formulários necessários ao processo. 

2. Definir com o orientador a composição da Banca Examinadora. 

a. A Banca deve ser composta por no mínimo 5 doutores (3 titulares e 2 suplentes), sendo que um dos titulares e um 
suplente devem ser de outra instituição e não devem ser coorientador do mestrando; 

b. O orientador ou o coorientador deve estabelecer contato preliminar com os professores que farão parte da banca, 
para aceite dos mesmos e definição da data de defesa (ATENÇÃO: os membros externos deverão estar cientes 
de que a composição da banca deverá ser aprovada pelo Colegiado do PGCC). Uma vez definida 
preliminarmente a banca, preencher e assinar 1 via do formulário “Proposta de Banca Examinadora para Defesa de 
Dissertação”,  cuja composição deverá  ser aprovada pelo Colegiado do PGCC sob solicitação do orientador; 

c. O(s) professore(s) externo(s) que aceitar(em) o convite para membro titular deve(m) fornecer todos os dados do 
formulário “Dados de Membro Externo”. Enviar uma cópia eletrônica com título “dados-membro-externo-nome.doc” 
para a Secretaria para facilitar os cadastros. ATENÇÃO: os membros que já tenham participado de banca no 
PGCC podem ter informações modificadas, tornando-se importante a sua conferência por parte do orientador 
ou coorientador junto ao membro externo. Devido à recusa anterior de membro externo em fornecer informações 

para as secretárias (porque não as conhecia), a solicitação de dados deverá ser feita exclusivamente pelo orientador 
ou coorientador.  

d. Se o(s) professore(s) externo(s) recebem diárias ou passagens pelo sistema SCDP, eles deverão preencher o 
“Formulário de Participação de Convidados, Colaboradores e Alunos” disponível na página da PROPLAN 

http://www.ufjf.br/planejamento/scdp/formularios/ e enviar a versão eletrônica para a Secretaria. Ademais, o professor 
orientador deverá preencher o “Atestado de Capacidade Técnica e Currículo Resumido” também disponível na 

página da PROPLAN. O formulário deverá ser assinado e entregue em uma via na Secretaria. 

e. Uma vez aprovada 

3. Bolsistas de todos os financiadores devem defender em 24 meses após sua entrada. Bolsistas FAPEMIG devem defender até 
o dia 28/2 do ano após 24 meses da sua entrada sob pena de ressarcimento de todos os montantes recebidos. 

4. Entregar os formulários completamente preenchidos na Secretaria do PGCC, para viabilizar o envio da “Ata de Defesa de 
Dissertação” à PROPP que exige antecedência mínima de 15 dias antes da defesa. 

a. A Coordenação e a Secretaria não são responsáveis por dados incorretos ou faltantes. 

5. Enviar uma cópia física ou digital da dissertação, no formato obrigatório da PROPP/UFJF, para os membros da Banca. 

b. É obrigação do orientador e do coorientador, se houver, garantir que o formato obrigatório da UFJF foi cumprido pelo 
mestrando. 

6. Em 3 dias úteis antes da defesa, o orientador deve pegar na Secretaria do PGCC as 5 cópias do “Termo de Aprovação da 
Dissertação”,  a “Ata de Defesa de Dissertação de Mestrado”, as cópias assinadas pela coordenação da “Carta de 
Agradecimento ao Membro de Banca”, o “Relatório de Viagem” e a “Lista de Presença”. 

a. O orientador deve verificar todas as informações contidas nos documentos. Caso haja algum erro, o orientador deve 
solicitar a correção o mais rápido possível; 

b. O orientador poderá solicitar mais do que 5 cópias do “Termo de Aprovação da Dissertação”, caso considere 

necessário enviar cópias da dissertação final para todos ou alguns membros da banca. O orientador fica responsável 
por comunicar ao mestrando essa necessidade, de conferir se o número de cópias solicitado foi cumprido, e de 
encaminhar as cópias extras para envio aos membros externos através da Secretaria. 

c. Todos os documentos devem ser assinados pelos membros da banca após a defesa. Todos os membros da 

Banca de Defesa que participaram por videoconferência deverão assinar os documentos posteriormente, atendendo 
à resolução 04/2016 do CSPP, encontrada na página http://www.ufjf.br/propg/legislacao/stricto-sensu/.  

Observação: caso o professor faça cópias extras da “Ata de Defesa de Dissertação de Mestrado”, esta deve ser 

impressa em frente e verso. 

7. Após a defesa, o orientador deverá entregar na Secretaria do PGCC. 

a. Os três originais da “Ata de Defesa de Dissertação de Mestrado” assinados; 

b. As 5 cópias originais do “Termo de Aprovação da Dissertação” assinadas;  

c. O(s) formulário(s) “Relatório de Viagem” preenchido(s) e assinado(s) pelo(s) membro(s) externo(s). 

 

 

http://www.ufjf.br/pgcc
http://www.ufjf.br/planejamento/scdp/formularios/
http://www.ufjf.br/propg/legislacao/stricto-sensu/
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Procedimentos do mestrando após a defesa com sucesso: 

1. Após finalizar as correções sugeridas ou determinadas pela Banca, com supervisão e anuência do orientador, o aluno 
deverá gerar a “Ficha Catalográfica” para a dissertação junto à biblioteca da UFJF.  

a. A contagem de páginas da dissertação deve acomodar o “Termo de Aprovação da Dissertação” e a “Ficha 
Catalográfica”, seguindo o formato obrigatório da UFJF para teses e dissertações. 

2. O aluno deve solicitar 4 cópias do “Termo de Aprovação da Dissertação” assinadas à Secretaria do PGCC 

a. A Secretaria somente irá fornecer os termos após o orientador enviar email, com cópia para a Coordenação, 
afirmando estar de acordo com o texto final. 

b. 3 termos deverão ser anexados às 3 cópias da dissertação final encadernadas obrigatórias para arquivo na UFJF;  

c. Uma cópia é para uso do mestrando; 

3. Norma da PROPP: até 30 (trinta) dias após a defesa, impreterivelmente, o aluno deverá encaminhar à Coordenação do 

PGCC. 

a. A versão definitiva da dissertação em 3 volumes impressos e encadernados. Cada um dos volumes deverá ter 
capa azul marinho com letras douradas. ATENÇÃO: verifique cuidadosamente se o encadernador é capaz de 
fornecer exatamente o modelo utilizado pela UFJF. A não conformidade poderá gerar custos adicionais; 

b. CD-ROM com a versão final da dissertação em PDF; 

c. 2 vias do “Termo de Autorização para Publicação de Teses e Dissertações BDTD” assinados; 

4. O prazo para a diplomação pela Coordenadoria de Controle e Registros Acadêmicos - CDARA é de 90 dias após o 
recebimento do processo homologado.  

a. Para fins de contagem de tempo para prazos internos de abertura de processos de homologação, será utilizada a 
data da entrega do último documento à Secretaria. O aluno é responsável exclusivo por entregar todos os 
documentos dentro do prazo exigido pelas resoluções em vigor da UFJF, levando-se em conta que pode haver 

atraso na emissão do diploma.  

b. A Secretaria do PGCC pode apenas emitir uma declaração informando a data de defesa que, em diversos casos, não 
será aceito como comprovante de titulação. É responsabilidade exclusiva da CDARA emitir declaração de titulação 
após a homologação da dissertação pela PROPP, condicionada à regularidade dos documentos e da situação 

acadêmica do aluno. 

 


