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Resolução  PPGD N. 05/2020 

 
 

Resolve as defesas de dissertação do 
PPGD durante o período de 
suspensão das atividades da UFOP 
em razão da disseminação do novo 
coronavirus. 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação no uso de suas atribuições legais, 

 
 

Considerando: 

a) A suspensão das atividades acadêmicas presenciais da UFOP, por tempo indeterminado, 

em razão da orientação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus; 

b) A exceção definida pelo próprio CUNI para a realização das bancas de mestrado e 

doutorado durante o período de suspensão; 

c) O disposto no Art. 7º da Resolução CEPE 7.508/2018 sobre a possibilidade do Colegiado 

de Curso decidir em caso de omissão quanto às defesas de dissertação por 

videoconferência. 

 
 

RESOLVE: 

 
 

Art. 1º. Autorizar, no âmbito do PPGD, que as bancas de mestrado previamente marcadas 

para o mês de março de 2020 e que não tenham ocorrido até a presente data possam 

ocorrer por videoconferência, inclusive em relação à participação do candidato, desde que 

atendidos os seguintes requisitos: 

I. Que orientador e candidato estejam em comum acordo sobre a participação e avaliação 

não presencial do mestrando; 

II. Que seja realizada a gravação do áudio, em formato digital, na íntegra, de toda a banca 

de avaliação, especialmente a apresentação do candidato, as argüições da comissão 

avaliadora, as respostas apresentadas pelo candidato às argüições e a leitura da ata de 

defesa. 
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Carlos Magno de Souza Paiva 

Coordenador do PPGD 

 

Parágrafo Único. A Secretaria do PPGD dará o suporte necessário para a elaboração dos 

documentos necessários à defesa, como ata de defesa, ficha de avaliação e certidões e os 

encaminhará previamente para o email do orientador do candidato. 

 
Art. 2º. Para garantir a autenticidade e preservar o caráter público da sessão de defesa, a 

gravação digital do áudio deverá ser realizada pelo próprio candidato e também pela 

Secretaria do PPGD. 

Parágrafo Único. Após a sessão de defesa, uma cópia do arquivo digital contendo o 

respectivo áudio deverá ser encaminhada para a Secretaria do PPGD, pelo candidato ou 

seu orientador, juntamente com os demais documentos preenchidos necessários à defesa. 

 
Art. 3º. É facultado ao orientador e orientando, em comum acordo, optar pelo adiamento da 

defesa para momento posterior à suspensão das atividades acadêmicas na UFOP, sem 

qualquer prejuízo para o candidato. 

 
 

Ouro Preto, 18 de Março de 2020. 
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