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RESOLUÇÃO Nº 02/2022, 31 de MARÇO de 2022. 
 

Proposta de regulamentação dos artigos 59 e 61 do 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação 

em Inovação Tecnológica - PPGIT: 

 
 
O Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica da UFMG, em 
consonância aos artigos 59 e 61 do Regulamento do Programa, define as 
providências necessárias ao processo de defesa dos trabalhos finais de mestrado e 
doutorado do Curso.  
 
Do Mestrado: 
 
Art. 1º Mediante apresentação do documento final da dissertação, o orientador 
deverá solicitar na Secretaria do Programa a marcação da defesa, entre 15 (quinze) 
a 30 (trinta) dias de antecedência da data pretendida, apresentando uma proposta 
de Comissão Examinadora, que será avaliada e aprovada pelo Colegiado. 
 
Parágrafo único: Conforme Art. 65 do Regulamento do Programa, a Comissão 
Examinadora será integrada pelo orientador, que a presidirá, e por pelo menos 2 
(dois) membros com o grau de Doutor ou título equivalente, incentivada, mas não 
obrigatória, a participação de membros externos à UFMG. A presença eventual do 
coorientador não pode ser considerada como um dos dois membros além do 
Orientador. 
 
Do Doutorado: 
 
Art. 2º Mediante apresentação do documento final da tese, o orientador deverá 
solicitar na Secretaria do Programa a marcação da defesa, com um mínimo de 45 
(quarenta e cinco) dias de antecedência da data pretendida para a defesa, 
apresentando uma proposta de Banca Examinadora, que será avaliada e aprovada 
pelo Colegiado; 
 
Art. 3º A avaliação da tese será realizada em duas etapas. Na primeira etapa, o 
texto da tese será avaliado por uma pré-banca, que emitirá parecer sobre sua 
viabilidade para defesa. Na segunda etapa, o texto aprovado pela pré-banca será 
apresentado e defendido pelo estudante perante a Banca Examinadora definida pelo 
colegiado. 
 
§ 1º Conforme Art. 63 do Regulamento do Programa, a Comissão Examinadora será 
integrada pelo Orientador, que a presidirá, e por pelo menos 04 (quatro) membros 
portadores do grau de Doutor ou título equivalente, sendo, no mínimo, dois 
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examinadores externos à UFMG. A presença eventual do coorientador não pode ser 
considerada como um dos 04 (quatro) membros além do Orientador. 
 
§ 2º Da pré-banca: Dois membros titulares da Comissão Examinadora definida pelo 
Colegiado, sendo ao menos um deles membro do corpo docente do Programa, 
preferencialmente os dois, realizarão uma análise preliminar do texto da Tese e 
deverão, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da comunicação 
feita pelo Colegiado do Programa, analisar e emitir parecer sobre a tese. O parecer 
deverá constar de uma das seguintes recomendações: 

a) A tese pode ser defendida na presente forma; 
b) Defesa condicionada a pequenas alterações, que deverão ser verificadas 
pelo(a) orientador(a); 
c) Defesa condicionada a alterações substanciais, com reavaliação da pré-

banca; 
d) A tese não pode ser defendida na presente forma. Nesse caso será 
necessário um parecer circunstanciado. 
 

§ 3º O(a) discente deverá submeter a tese revisada conforme as correções 
indicadas nos pareceres da pré-banca, com pelo menos 25 (vinte e cinco) dias antes 
da data prevista para a defesa. 
 
§ 4º Em caso de defesa de tese condicionada a mudanças substanciais propostas 
pela pré-banca, a data de defesa fica adiada até a reanálise e a recomendação 
unânime para a defesa. 
 
Art. 4º Os casos omissos serão julgados pelo Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Inovação Tecnológica. 
 
Art. 5º Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação, e ficam revogadas 
disposições em contrário. 
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