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INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE 
TRABALHO FINAL 

 
 

1ª etapa: O aluno solicita a marcação do exame de qualificação ou defesa através do portal 
minhaUFMG  no link "Solicitação de Marcação de Defesa de Trabalho Final/Exame de 
Qualificação". Ao acessar o sistema deverá preencher os campos das abas aluno e orientação, 
apresentação, anexos e observação. 
 
 
Prazos (conforme Regulamento do PPGCI):  
 
Qualificação: com a antecedência mínima de 20 dias em relação à data prevista de defesa   
Defesa: com a antecedência mínima de 30 dias em relação à data prevista de defesa   
 
2ª etapa: O orientador deverá acessar o portal minhaUFMG  no link "Solicitação de Marcação 
de Defesa de Trabalho Final/Exame de Qualificação" e:  
1. Conferir as informações inseridas pelo aluno;  
2. Preencher os campos em branco, inserir as informações dos membros da banca (nome 
completo, CPF, instituição de vínculo, titulação, instituição de titulo), anexar o arquivo em 
formato PDF com o projeto para ser encaminhado aos membros da banca. 
3. Informar o parecer na aba aprovação do orientador. 
 
3ª etapa: A coordenação do PPGCI analisará a marcação da defesa através do Sistema 
Acadêmico de Pós-Graduação e formalizará o parecer no sistema. 
 
4ª etapa: A Secretaria do PPGCI providenciará o envio do projeto em formato PDF por e-mail 
da dissertação/tese para os membros da banca anexando o convite para participação da banca 
e agendará a sala virtual ou presencial. 
 

Composição das Bancas: 

Qualificação de Mestrado e Doutorado: Orientador(a), 2 membros titulares e 1 suplente, 
portadores do grau de doutor 
 
Defesa de Dissertação: Orientador(a), 1 membro titular externo à ECI, 1 membro titular da ECI 
e 1 suplente, portadores do grau de doutor 
 
Defesa de Tese: Orientador(a), 2 membros titulares externos à UFMG, 2 membros titulares da 
UFMG e 1 membro suplente externo à UFMG, 1 membro suplente da UFMG, portadores do 
grau de doutor 
 

O docente co-orientador não será considerado para efeito de integralização do número mínimo 
de componentes, previstos nos artigos 39 e 40. 
 
 
Segue em anexo o manual com as instruções para utilização da funcionalidade Marcação de 
Defesa/Exame no portal minhaUFMG. 
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Parte 1: Aluno 

 

O aluno deverá solicitar a marcação do exame de qualificação ou defesa através do portal 

minhaUFMG  no link "Solicitação de Marcação de Defesa de Trabalho Final/Exame de 

Qualificação".   

 

 

 

Após clicar nesta funcionalidade, serão apresentados os seguintes formulários para 

preenchimento pelo aluno: 
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Tela 1 – Aluno e Orientação 

 

 

 

Tela 2 – Apresentação (Exame de Qualificação ou Trabalho Final) 
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Tela 3 – Anexos 

 

 

 

 

Tela  4 - Observações 

 

 

 

Regras básicas: 

 

- a data da defesa/exame de qualificação deverá ser maior que a data atual e não poderá ser 

maior que a data de término da vinculação do aluno;  

 

- Ao clicar no botão PROCESSAR, os dados serão salvos e um e-mail será enviado para 

orientador (com anexos); 
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Parte 2: Orientador 

 

O orientador deverá aprovar a marcação de defesa através portal minhaUFMG  no link 

"Solicitação de Marcação de Defesa de Trabalho Final/Exame de Qualificação".   

 

 

 

 

Após clicar nesta opção, será apresentado um formulário com a relação de todos os alunos que 

já solicitaram a marcação da defesa/exame de qualificação, para aprovação do orientador. O 

orientador poderá selecionar um aluno para aprovar ou rejeitar a solicitação.  
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Após selecionar o aluno, serão apresentados os formulários abaixo, que virão preenchidos com 

os dados informados pelo aluno. 

 

Tela 1 – Aluno e Orientação 

 

 

Tela 2 – Apresentação (Exame de Qualificação ou Trabalho Final) 
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Tela 3 – Banca Examinadora 
 

 

 

Tela 4 – Aprovação do Orientador 
 

 

 

 


