
 
 

COMUNICADO  
nº 2/2012 

 
 
 

A Coordenação do Curso de Mestrado Profissional em Sistemas de Informação e 
Gestão do Conhecimento, no uso de suas atribuições, faz saber que acontecerá no 
período de 22 e 26 outubro de 2012, “Seminário de Apresentação de Projetos de 
Dissertação".  
 
O Seminário de Apresentação de Projetos de Dissertação consiste das defesas dos projetos de 
dissertação dos alunos da 1a turma do mestrado profissional em sistemas de informação e 
gestão do conhecimento. O objetivo desse evento é a criação de um espaço em que os alunos 
cooperam entre si e com os professores, trocam ideias, aprendem com outros trabalhos e 
organizam o próprio projeto de dissertação. O evento terá o seguinte formato: 
 
* Abertura com palestrante convidado; 
 
* Duas sessões paralelas de defesa de projeto. Cada sessão teria a duração de 60 minutos; 
 
* Encerramento com painel. 
 
Todos os alunos da 1a turma do mestrado profissional em sistemas de informação e gestão do 
conhecimento que ainda não defenderam o projeto de dissertação, devem fazê-lo na ocasião 
deste evento. Caso não entregue o seu Projeto de Dissertação na data mencionada acima, 
considera-se que o aluno não concluirá o curso no prazo normal de quatro semestres letivos. 
 
O Projeto de Dissertação deve ser entregue, em três vias, à Secretaria até o dia 09/10/2012. 
 
O Projeto de Dissertação deve descrever de forma detalhada a pesquisa do candidato, incluindo 
revisão da literatura, descrição preliminar dos resultados já obtidos e cronograma para 
conclusão do trabalho. No caso do aluno possuir artigo aceito ou em processo de submissão, 
este poderá substituir o Projeto de Dissertação. 
 
O Projeto de Dissertação deve ser defendido perante uma banca composta por, pelo menos, três 
professores doutores, incluindo seu orientador e dois professores designados pelo orientador. 
 
A defesa do Projeto de Dissertação terá duração de 20 minutos, sendo seguida por uma sessão 
de perguntas com duração de também 40 minutos. 
 
 

Belo Horizonte, 12 de julho de 2012. 

 

Prof. Dr. Fernando Silva Parreiras 
Coordenador  Acadêmico 

 


