
 

 

Av. Universitária, 1000 / Bairro Universitário / CEP 39404 547/ Montes Claros-MG 

Telefone: (38) 2101 7748 / 2101 7759 / E-mail: secpg@ica.ufmg.br 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS 

 

ORIENTAÇÕES ANTES DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

 

1- Completar 24 (vinte e quatro) créditos, sendo 10 (dez) em disciplinas obrigatórias e 14 

(quatorze) em disciplinas optativas da pós-graduação, conforme Regulamento do Curso. É 

também obrigatório que o aluno tenha sido aprovado no Exame de Língua Estrangeira e esteja 

matriculado em “Elaboração de trabalho final”. 

 

2- Conforme disposto no Regimento do Curso, ao solicitar a defesa, o mestrando deverá 

encaminhar à Secretaria do Mestrado (com antecedência mínima de 30 dias antes da defesa):  

• Ofício do orientador para Defesa da Dissertação (disponível no site) 

• Número de exemplares da Dissertação, em português ou inglês, de acordo com o número de 

membros da banca; 

• Formulário de cadastro do participante externo da banca (disponível no site) – somente se o 

participante externo ao Curso de Mestrado em Ciências Florestais não participou outrora de 

bancas de defesas de dissertação no ICA/UFMG;  

• Solicitação de compra de passagens e pagamento de diárias ao participante externo (se for o 

caso); 

 

3- A defesa de dissertação será pública e far-se-á perante comissão examinadora, indicada 

pelo/a orientador/a, constituída pelo orientador e por 2 (dois) membros portadores do grau de 

Doutor ou equivalente, sendo pelo menos um não pertencente ao Mestrado em Ciências 

Florestais, e por um membro suplente. O coorientador poderá participar da banca, porém ele 

não será contado como membro titular. O tempo de apresentação da dissertação sugerido é de 

30 a 50 minutos. 

 

4- A reserva e preparação do local para a realização da defesa é de responsabilidade do 

mestrando. Verificar, com antecedência, a disponibilidade do Auditório do bloco C, caso a 

defesa seja realizada nesse recinto). Telefones para: Reserva do Auditório: 2101 7710 / Reserva 

das demais Salas: verificar junto aos recepcionistas de cada Prédio - Bloco A 2101 7740; Bloco 

C: 2101 7761 e CAAD 2101 7797.  

 


