
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - ICEx 

31270-901 - BELO HORIZONTE - MG 

TEL.: (0xx)31 3409-5732 

  
 

 

PARA USO DO COLEGIADO: 

 

RECEBIDO EM ____/_____/______ 

 

RECEBIDO POR:_______________ 

Belo Horizonte, ____ de ____________________ de 20___. 

 

Submetemos à apreciação do Colegiado deste Programa os nomes abaixo relacionados para a composição da Banca 

Examinadora da (   ) Tese (   ) Dissertação do(a) aluno(a) _________________________________________, bem como a 

data de ___/____/_______ às ____ horas para a realização da defesa. 

 

TÍTULO: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

*Este ofício, contendo a sugestão de data e 

banca examinadora para DEFESA DE 

TESE/DISSERTAÇÃO, deverá ser 

acompanhado de cópia(s) da(s) 

produção(ões) científica(s) exigida(s) 

conforme resolução nº 01/2013 de 22 de 

março de 2013. Incluir na 

dissertação/tese: título, resumo e 

palavras-chave em inglês e português.  

É obrigatório indicar, no mínimo, quatro 

nomes para compor a pré-banca e a 

banca.  
 

 Nome/E-mail Ano e Instituição de Titulação Área de Atuação e Local de 

Trabalho 

Tem disponibilidade para 

participar da(s)* 

Assinatura 

1    (   ) Pré-banca (   ) Defesa  

    

2    (   ) Pré-banca (   ) Defesa  

    

3    (   ) Pré-banca (   ) Defesa  

    

4    (   ) Pré-banca (   ) Defesa  

    

5      

      

6      

      

7      

      

8      

      

INCLUIR COORIENTADOR(A) NA BANCA?  (    ) SIM          (    ) NÃO                                                                *Apenas para membros internos. 
 

Declaramos que os professores acima indicados não tiveram qualquer colaboração com o trabalho de tese e/ou dissertação realizado. 
 

Atenciosamente, 

 
 

__________________________________ 

Professor(a) Orientador(a) 

 __________________________________ 

Professor(a) Coorientador(a) 



 

 

 

 

 

PARA USO DO COLEGIADO: 

 

Ingresso no curso:  

Créditos obtidos:  

Data de apresentação do seminário:  

Prazo para defesa de tese:  

Validade dos créditos:  

Data de aprovação em Língua Estrangeira (mestrado e 

doutorado): 

 

Redação Científica (mestrado):  

Data de aprovação em  (doutorado):  

Treinamento em Docência I e II (doutorado):  

Exame de Qualificação:  

Freqüência aos Seminários Departamentais:  

Apresentação de Seminário:  

 

 

 



SOLICITAÇÃO DE DEFESA DE TESE DE DOUTORADO E DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 O(a) estudante, tendo cumprido todos os requisitos acadêmicos deverá solicitar defesa de tese de doutorado ou dissertação de mestrado 

encaminhando à Secretaria os seguintes documentos: 

 

DEFESA DE TESE DE DOUTORADO 

 

1 - Formulário de solicitação de defesa com a sugestão de banca assinado pelo orientador(a) e coorientador(a), quando for o caso.  

 

1.1 A banca examinadora é constituída de: 

 

a) dois membros titulares e um suplente da UFMG, todos portadores de título de doutor. Os titulares serão necessariamente professores da 

Pós-graduação ou do DQ. 

 

b) dois membros titulares e um suplente externos à UFMG. 

 

c) o(a) orientador(a) (membro nato). 

 

d) o(a) coorientador(a) (membro facultativo). 

 

1.2 Não podem ser sugeridos pesquisadores que colaboraram em alguma parte do trabalho da tese. 

  

1.3 Na sugestão de banca deverão constar pelo menos 4 membros da UFMG e 4 membros externos à UFMG, além do orientador(a) 

e o(a) coorientador(a) quando for o caso. 

 

1.4 Na sugestão de banca deverão constar a linha de pesquisa, universidade e ano de titulação e endereço eletrônico de cada membro 

indicado, conforme indicado no formulário de solicitação. 

 

1.5 Todos os nomes sugeridos deverão ter sido consultados pelo orientador(a) sobre a sua participação na banca examinadora. 

Restrições quanto à data de defesa deverão ser comunicadas à Secretaria. 

 

2 - Dois exemplares encadernados da tese para a comissão de pré-análise 

 

2.1 O título da tese, versões em português e inglês, deverá ter no máximo 180 caracteres incluindo espaços e não conter caracteres 

especiais e símbolos. 

 

 



3 - Título, resumo e palavras-chave da dissertação em português e inglês em mídia eletrônica. 

 

4 - A defesa de tese, autorizada pela Comissão de Pré-análise, deverá ocorrer no mínimo dois meses após a data de entrada da 

documentação completa na Secretaria do Programa. 

 

DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

1 - Formulário de solicitação de defesa com a sugestão de banca assinado pelo orientador(a) e coorientador(a), quando for o caso. 

 

1.1 A banca examinadora é constituída de :  

 

        a. dois membros titulares e um suplente todos portadores do título de doutor.  

       b. o(a) orientador(a), (membro nato)  

        c. o(a) coorientador(a), (facultativo).  

 

1.2 Na sugestão de banca deverão constar 5 membros, além do orientador(o) e o(a) coorientador(a) quando for o caso. 

 

1.3 Não poderão ser sugeridos pesquisadores que colaboraram em alguma parte do trabalho da dissertação. 

 

1.4 Na sugestão de banca deverão constar a linha de pesquisa, universidade e ano de titulação e endereço eletrônico de cada membro 

indicado, conforme indicado no formulário de solicitação.  

 

1.5 Todos os nomes sugeridos deverão ter sido consultados pelo orientador(a) sobre a sua participação na banca 

examinadora. Restrições quanto à data de defesa deverão ser comunicadas à Secretaria. 

 

2 - Quatro exemplares encadernados da dissertação ou cinco no caso de participação do coorientador(a) na banca. 

 

         2.1 O título da dissertação, versões em português e inglês, deve ter no máximo 180 caracteres, incluindo espaços e não conter 

 caracteres especiais e símbolos. 

 

3 - Título, resumo e palavras-chave da dissertação em português e inglês em mídia eletrônica. 

 

4 - A defesa da dissertação deverá ocorrer no mínimo um mês após a data da entrada da documentação completa na Secretaria do Curso. 
 


