
Juiz de Fora, Abril de 2019

NORMAS GERAIS DE PROCEDIMENTO – PPGCOM/UFJF

O presente documento possui o objetivo de orientar os alunos regulares do Programa de Po� s-
Graduaça#o em Comunicaça#o quanto aos procedimentos internos, e esta�  estruturado a partir de tí�tulos e
capí�tulos sobre os temas importantes:  Matrí�cula;  Organizaça#o  Dida� tica;  Orientaça#o;  Bolsas e Auxí�lios;
Qualificaça#o e Defesa; Prorrogaça#o e Desligamento.

TÍTULO I – MATRÍCULA

Art. 1º. A primeira matrí�cula como aluno regular no PPGCOM/UFJF sera�  realizada apo� s reunia#o
com  os  aprovados  para  apresentaça#o  de  curso,  Coordenaça#o,  Secretaria  e  principais  informaço# es,  e
esclarecimento  de  possí�veis  du� vidas.  Nesse  encontro,  os  aprovados  no  processo  seletivo  devem
preencher o formulário de matrícula (ANEXO I). 

Art. 2º. A matrí�cula de alunos que ja�  estejam cursando o Mestrado e o Doutorado sera�  realizada
por  meio  do  preenchimento  e  da  entrega  do  mesmo  formulário,  com  assinatura  atestando  a
aprovação pelo orientador. O documento  impresso deve  entregue  na última semana de aulas do
período letivo anterior, junto ao envio por e-mail do Relatório de Atividades e da cópia atualizada
de seu currículo Lattes.

§1º.  No  caso  dos  alunos  bolsistas,  em  lugar  do  Relato� rio  de  Atividades,  devera�  ser
entregue  impresso  o  Relato� rio  de  Bolsista,  preenchido  e  assinado  por  discente  e
orientador(a).

TÍTULO II – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

Art. 3º.  A orientaça#o quanto a9  organizaça#o dida� tica do PPGCOM envolve informaço# es quanto a9 :
matrí�cula; aproveitamento de cre�ditos; esta� gio doce:ncia; licença-maternidade.
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Art.  4º.  A  matrí�cula  de  cada  discente  deve  ser  realizada  com  a  supervisa#o  de  seu  (sua)
orientador(a) a9  luz das exige:ncias de creditaça#o para titulaça#o,  considerando o Regimento Interno do
PPGCOM vigente em seu ingresso no programa, tambe�m explicitadas no presente documento.

 Art. 5º. A carga hora� ria de atividades pedago� gicas mí�nima para a obtença#o do tí�tulo de Mestre em
Comunicaça#o e�  de 360 (trezentas e sessenta) horas ou 24 (vinte e quatro) cre�ditos e a de Doutor em
Comunicaça#o  e�  de  720  (setecentos  e  vinte)  horas  ou  48  (quarenta  e  oito)  cre�ditos,  divididos  em
atividades obrigato� rias e eletivas, discriminadas a seguir, conforme ní�vel de titulaça#o e ano de ingresso:

Ingressantes ate�  2018
Obrigato� ria da a� rea de concentraça#o 04 cre�ditos

Obrigato� rias da linha de pesquisa 08 cre�ditos
Demais atividades acade:micas 12 cre�ditos

Mestrado
Teorias da Comunicaça#o 03 cre�ditos

Pesquisa em Comunicaça#o 03 cre�ditos
Dissertaça#o I e Dissertaça#o II 02 cre�ditos cada

Disciplinas eletivas na linha
Mí�nimo de 06

cre�ditos
Atividades eletivas (atividades programadas – ate�  04 cre�ditos; disciplinas cursadas

em outro Programa – ate�  03 cre�ditos; esta� gio doce:ncia – ate�  02 cre�ditos; outras
disciplinas do PPGCOM)

Ate�  08 cre�ditos

Doutorado
Aproveitamento de cre�ditos de Mestrado cursado Ate�  24 cre�ditos

Epistemologia da Comunicaça#o 03 cre�ditos
Pesquisa avançada em Comunicaça#o 03 cre�ditos

Semina� rio de tese 02 cre�ditos

Tese
Total de 06

cre�ditos

Semina� rios aplicados na linha (com indicaça#o do orientador)
Mí�nimo de 04

cre�ditos
Atividades eletivas (atividades programadas – ate�  04 cre�ditos; disciplinas cursadas

em outro Programa – ate�  03 cre�ditos; esta� gio doce:ncia – ate�  02 cre�ditos; outras
disciplinas e atividades do PPGCOM)

Ate�  06 cre�ditos
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Art.  6º. O  discente  deve  até  a  primeira  semana  de  aula conferir  os  dados  relativos  a9  sua
matrí�cula lançados em seu Siga. Caso exista qualquer problema, o aluno deve entrar em contato com a
Secretaria. Eventuais ajustes so�  podera#o ser realizados ate�  o fim do primeiro me:s de cada semestre letivo.

Art.  7º.  Para que sejam aprovados,  os alunos devem ter  nota mínima de 70 pontos e todos
devem apresentar frequência mínima de 85%. 

Capítulo I – Aproveitamento de créditos

Art.  8º. Os  alunos  regulares  que  desejarem  solicitar  aproveitamento  de  cre�ditos  devera#o
apresentar a documentaça#o exigida na primeira semana dos meses de maio e novembro.

Art. 9º. Podera#o pedir aproveitamento de cre�ditos os alunos que tenham cursado disciplinas no
Programa  antes  de  estarem  matriculados  como  alunos  regulares  no  Mestrado  ou  do  Doutorado  (no
ma�ximo duas disciplinas); ou, mediante aprovaça#o da Coordenaça#o, em outra Unidade ou Instituiça#o (no
ma�ximo uma disciplina);  ou que tenham realizado transfere:ncia  a  partir  de  outro  Programa;  ou  dos
cre�ditos cursados no Mestrado, para alunos de Doutorado (ma�ximo de 24 cre�ditos).

Art.  10.  Para  discentes  que  tenham  sido  admitidos  no  Programa  via  Processo  Seletivo,  sera�
preciso apresentar:

I. Histórico escolar contendo a disciplina solicitada.

II. Formula� rio Aproveitamento de Créditos (ANEXO II) preenchido;

III. Para alunos de Doutorado, ementas das disciplinas cursadas no Mestrado.

Art. 11. No caso de discente de disciplinas isoladas so�  podera�  ser atribuí�da creditaça#o quando a
nota obtida for de no mínimo 80 pontos.

Art. 12. Aqueles cuja entrada no Programa se der por meio de transfere:ncia, devera#o apresentar:

I. Histo� rico escolar do Programa cursado ate�  o momento da transfere:ncia, no
qual constem as disciplinas cursadas, sua carga hora� ria, avaliaça#o em notas
e conceitos e cre�ditos obtidos;

II. Ementa das disciplinas cursadas;

III. Formula� rio ANEXO II preenchido.
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Capítulo II – Estágio Docência

Art. 13. O esta� gio doce:ncia sera�  obrigatório para bolsistas e opcional para os demais discentes.

Art. 14. Os esta� gios doce:ncia sera#o realizados mediante aprovaça#o do Colegiado e registrados por
meio de matrí�cula no SIGA, sendo permitida a contabilizaça#o de apenas um por discente, no Mestrado,
e dois por discente, no Doutorado. 

§1º.  Para que o aluno seja matriculado na disciplina o  Plano de Atividades de
Estágio Docência (ANEXO V) devera�  ser enviado por e-mail pelo orientador, no mesmo
perí�odo estabelecido para realizaça#o das matrí�culas.

§2º. Até  30  dias  após  o  fim  do  estágio,  o  aluno  devera�  enviar  por  e-mail
relatório  das  atividades  exercidas para  seu  orientador  que,  apo� s  o  lançamento  das
notas relativas ao Esta� gio Doce:ncia no Siga, o repassara�  a9  Secretaria junto a9  sua avaliaça#o. 

§3º. O estágio docência só poderá ser realizado a partir do terceiro semestre,
para mestrandos e doutorandos. Casos excepcionais serão avaliados pelo Colegiado
do PPG.

§4º.  Alunos  de Doutorado podera#o,  no  primeiro  ano de curso,  participar como
tutores de disciplinas ministradas por seus orientadores, sendo este cre�dito contabilizado
como atividade programada.

Capítulo III – Licença Maternidade

Art. 15. Para formalizaça#o e registro da licença maternidade de ate�  180 dias no PPGCOM  as alunas
devera#o  entregar  a9  Secretaria  co� pia  da  certida#o  de  nascimento  da  criança  ou,  caso  o  me�dico  tenha
indicado o benefí�cio pre�vio,  o atestado comprobato� rio.  Sera�  permitida a entrega dos documentos por
terceiros. 

Art. 16. As alunas bolsistas que precisarem de licença maternidade podera#o ter o pagamento de
bolsa interrompido conforme as regras vigentes para o tipo de bolsa que recebam. 

Art.  17.  A concessa#o de licença maternidade na#o implica automa� tica prorrogaça#o de prazo de
conclusa#o do curso. Caso exista necessidade de acre�scimo de tempo aos 24 meses de Mestrado ou 48
meses de doutorado, a discente deve solicitar ao Colegiado do PPGCOM a prorrogaça#o de ate�  06 meses,
com a entrega de formulário, justificativa e documentos comprobatórios.
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TÍTULO III – ORIENTAÇÃO 

Art. 18. A orientaça#o de discentes do Mestrado e do Doutorado sera�  definida pelo Colegiado do
Programa no primeiro semestre letivo do curso.

§1º.  Ao final do primeiro semestre letivo a orientaça#o deve ser confirmada pelo
Colegiado  que  podera�  decidir  pela  substituiça#o  do  (a)  professor  (a)  orientador(a)
mediante  requerimento  de  docente  ou  discente,  considerando  a  disponibilidade  dos
demais professores da linha de pesquisa de vinculaça#o.

Art. 19. O(a) orientador(a), em caso de necessidade e em acordo com o discente, pode escolher
um coorientador, desde que este seja credenciado em Programa de Pós-Graduação reconhecido pela
Capes, sendo ainda necessa� ria a aprovaça#o por Linha de Pesquisa e Colegiado. 

Art.  20.  A  coorientaça#o  so�  sera�  formalizada  após  aprovação  do  orientador,  da  Linha  de
Pesquisa e do Colegiado. Coorientaço# es que na#o sigam tal especificaça#o na#o sera#o validadas e, portanto,
na#o podera#o constar nos documentos de conclusa#o de curso.

Art. 21. A coorientaça#o registrada devera�  ocorrer por ao menos metade do perí�odo de tempo de
permane:ncia do aluno no Programa, a menos que haja aprovaça#o do Colegiado em sentido contra� rio para
situaço# es excepcionais.

TÍTULO IV – BOLSAS E AUXÍLIOS

Capítulo I – Bolsas

Art. 22. Os alunos que desejarem receber bolsas devera#o participar de processo seletivo pro� prio.

Art.  23.  Os  classificados  devem  entregar  formula� rio  especí�fico  da  bolsa  com  a  qual  foram
contemplados  preenchidos  e  assinados no  prazo  informado  no  resultado  do  edital  pro� prio.  Os
formula� rios para cadastramento de bolsistas sa#o geridos pela PROPP-UFJF e esta#o disponí�veis no link
http://www.ufjf.br/propp/formularios/stricto-sensu-clique-aqui/.  As  bolsas  CAPES  so�  podem  ser
recebidas por discentes com conta no Banco do Brasil, o que deve ser observado no preenchimento do
formula� rio.

Art. 24. Ao iní�cio de cada semestre letivo, durante o perí�odo de matrí�culas, os bolsistas devem
entregar impresso a9  Secretaria o relatório da bolsa recebida com assinatura sua e do(a) orientadora(a),
que devera�  ainda preencher o campo de avaliaça#o relativo ao desempenho do discente.
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Art. 25. O aluno contemplado com bolsa não poderá receber nota inferior a 90 pontos em
nenhuma disciplina; deixar de participar das reuniões de grupo de pesquisa; ser reprovado por
infrequência ou descumprir nenhuma outra regra do Programa, sob pena de perder o benefício.

Art.  26.  Bolsas  ja�  distribuí�das podera#o  ser  canceladas,  sem necessidade  de  aviso  pre�vio,  por
decisa#o das age:ncias de fomento.

Art.  27. A desistência por parte do aluno do recebimento de qualquer bolsa deverá ser
comunicada  antecipadamente  à  Secretaria,  e  valores  recebidos  indevidamente  deverão  ser
restituídos.

Capítulo II – Auxílio a Discente

Art. 28.  Havera�  chamada no iní�cio de cada ano para que os discentes interessados enviem suas
solicitaço# es  de  auxí�lios  para  apresentaça#o  de  trabalhos  em  eventos  indicando:  nome  do  evento;
justificativa de releva:ncia da participaça#o para a pesquisa/ programa; data e cidade de realizaça#o.

Art. 29.  As solicitaço# es realizadas sera#o analisadas pela Coordenaça#o do Programa, ouvidas as
Comisso# es de Po� s-Graduaça#o e Avaliaça#o, para distribuiça#o dos recursos disponí�veis, na#o sendo garantida
de forma preliminar a aprovaça#o do pedido.

Art. 30 A divisa#o dos recursos sera�  realizada buscando atender de maneira uniforme aqueles que
tiverem a solicitaça#o do apoio aprovado (exemplo: concessa#o do valor referente a uma dia� ria e meia para
todos os discentes que forem apresentar trabalho, independente do nu� mero de dias de evento).

Art. 31.  O valor do apoio aos discentes tem como refere:ncia o valor das dia� rias para servidor
pu� blico, sendo este determinado pelo Governo Federal e calculado de acordo com a localidade da missa#o
de trabalho (evento). A tabela a seguir indica os valores vigentes em 04/04/2019: 

Localidade do
evento

Brasí�lia, Manaus ou
Rio de Janeiro

Fortaleza, Porto
Alegre, Recife,

Salvador ou Sa#o
Paulo

Outras capitais
Demais

deslocamentos

Valor R$ 224,20 R$ 212,40 R$ 200,60 R$ 177,00
Adicional de deslocamento R$ 90,00

Art. 32.  Os alunos que tiverem seu pedido de auxí�lio para discente aprovado devem entregar a9
Secretaria, ate�  30 dias antes do evento os seguintes documentos:

I. Aceite e resumo do trabalho a ser apresentado. 
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II. Cronograma do evento e comprovante de inscriça#o.

III. Formula� rio  de  Participaça#o  preenchido  (O aluno  deve  preencher  este
formulário  e  enviar  à  Secretaria  por  e-mail,  para  conferência.  Não
havendo nenhuma alteração a ser feita, deverá imprimi-lo e assiná-
lo).

IV. Prospecto do evento ou co� pia da primeira pa�gina do site do evento, em que
constem data e local de realizaça#o.

V. Comprovante de matrí�cula para assinatura da Coordenaça#o.

VI. Declaraça#o  de  abstença#o  de  recebimento  de  parte  das  dia� rias  e
integralidade transporte.

VII. Eventuais  documentos  adicionais  podem  ser  solicitados  em  casos
particulares.

§1º.  A  na#o  entrega  da  documentaça#o  no  prazo  estipulado,  considerando-se  a
tolera:ncia de um dia u� til, acarretara�  a perda do direito ao apoio, sendo os valores
correspondentes reintegrados ao saldo do Apoio Discente PPGOM para eventual
redistribuiça#o.

Art. 33. Para a concessa#o do benefí�cio, após a entrega dos documentos ocorrera�  a montagem de
processo que  deverá ser assinado pelo aluno solicitante e pela coordenação de curso  de forma a
garantir sua tramitaça#o e pagamento dos recursos.

Art.  34.  Apo� s  a  viagem  o  aluno  devera�  realizar em  até  15  dias  a  prestação  de  contas  na
Secretaria, com a assinatura de formula� rio pro� prio e entrega de comprovante de participação.

TÍTULO V  – QUALIFICAÇÃO E DEFESA

Art. 35. O exame de qualificaça#o devera�  ser realizado obrigatoriamente ate�  o fim do 13º (de�cimo
terceiro) me:s de Curso, no caso do Mestrado, e do 24º (vige�simo quarto) me:s, no caso do Doutorado,
podendo o prazo ser ampliado em ate�  06 (seis) meses, em casos excepcionais a serem avaliados pelo
Colegiado.

Art. 36. A defesa devera�  ocorrer em no ma�ximo 24 (vinte e quatro) meses e no mí�nimo 12 (doze)
meses, a partir do iní�cio do curso, para mestrandos, e em no ma�ximo 48 (quarenta e oito) meses e no
mí�nimo 36 (trinta e seis) meses, a partir do iní�cio do curso, para doutorandos.
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Capítulo I – Qualificação

Art. 37. A ata de qualificaça#o, disponí�vel no site do PPGCOM, devera�  ser preenchida e impressa
pelo discente e trazida na data da realizaça#o da qualificaça#o para assinatura pelos avaliadores de uma
co� pia para a Secretaria; uma para o pro� prio discente e uma para cada membro da banca. O pro� prio aluno
realizara�  a reserva de sala.

Art. 38.  EL  necessa� rio ainda que o aluno entregue a9  Secretaria, na data da banca, anexo a9  ata, o
formula� rio de banca de qualificaça#o (ANEXO III-A) preenchido e assinado. A banca sera�  composta pelo
professor orientador e ao menos outros dois professores – os quais sera#o, preferivelmente, internos ao
Programa. 

Art.  39.  O  discente  entregará  relatório  de  qualificação  (conforme  modelo
http://www.ufjf.br/ppgcom/aluno/ > relatório de qualificação) para os  membros da banca no
prazo em que solicitarem.

Capítulo II – Defesa 

Art. 40. Antes de marcar a banca, o aluno devera�  enviar a seu orientador sua dissertaça#o ou tese,
para que o mesmo de:  seu parecer a respeito da possibilidade de defesa.

Art. 41. Em caso de parecer favora�vel o discente deve entregar a9  Secretaria ate�  30 dias antes da
data  prevista  para  a  realizaça#o  da  banca  os  seguintes  documentos  impressos,  com  os  acre�scimos
explicitados no artigo 43 em caso de participaça#o presencial de professores de outra localidade:

I. Formula� rio com dados de banca de defesa  (ANEXO III-B).

II. 03 co� pias do Termo de Aprovaça#o da Dissertaça#o ou Tese.

III. Termo  de  autorizaça#o  de  publicaça#o,  disponibilizado  na  pa�gina  da
Biblioteca  Universita� ria,  atrave�s  do  link
http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/repositorioinstitucional/ > Termo
Autorizaça#o  para  o  Reposito� rio  Institucional  RI-UFJF  (fica  a  crite�rio  do
discente definir as licenças de uso e acesso).

Art. 42. O  discente  deve  obrigatoriamente enviar  por  e-mail tí�tulo  do  trabalho;  resumo;
abstract; palavras-chave; data e hora� rio da defesa.

Art. 43. Em  caso  de  haver  solicitaça#o  de  auxí�lios  para  a  vinda  de  professores  externos  ao
Programa, sera�  necessa� ria a entrega dos documentos a seguir, ate�  30 dias antes da data considerada para
a banca, por e-mail, em arquivo Word ou PDF:
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I. Formula� rio  para  Solicitaça#o  de  Auxí�lio  (Este  formula� rio  requer  dados
pessoais do convidado, fazendo com que o ideal seja que o orientador do
aluno fique responsa�vel por garantir seu preenchimento).

II. Declaraça#o  do  convidado  de  que  aceita  participar  da  banca  na  data  e
hora� rio previstos.

III. Primeira pa�gina do currí�culo Lattes do professor externo.

IV. Atestado  de  Capacidade  Te�cnica  e  Currí�culo  Resumido  devidamente
preenchido e assinado pelo orientador, se o convidado na#o for servidor de
Instituiça#o Federal.

V. Proposta de banca assinada.

Art. 44. O Colegiado podera�  aprovar ou na#o a realizaça#o e a composiça#o da banca, bem como
aprovar ou na#o pedidos de prorrogaça#o.  Em caso de não realização da banca na data prevista  por
qualquer raza#o todos os documentos pertinentes devem ser entregues novamente , observando os
mesmos prazos previstos neste documento. 

Art. 45. A Secretaria realizara�  o preenchimento da ata e a enviara�  por e-mail para os alunos para
que confiram  todos os dados inseridos. A referida ata sera�  ainda encaminhada a9  Pro� -Reitoria de Po� s-
Graduaça#o com pelo menos 20 dias de antecede:ncia da data solicitada para a banca.  Caso o aluno não
realize a conferência a tempo de ser remetida à Pró-Reitoria, o envio ocorrerá da forma como a
ata tiver sido preenchida, não podendo ser alterada posteriormente . A Secretaria realizara� , ainda, a
reserva  das  salas  para  a  realizaça#o  das  bancas  que forem ocorrer  na  FACOM  ou  no  CGCO,  tendo
prefere:ncia de uso aqueles que entregarem a documentaça#o primeiro.

Art. 46. Ao final da banca, o aluno entregara�  na Secretaria duas vias da ata assinadas, o formula� rio
ja�  com o parecer da banca e, se for o caso, o relato� rio de viagem ja�  assinado pelo professor externo com os
documentos comprobato� rios devidos (carto# es de embarque ou bilhete de passagem).

Art. 47. EL  responsabilidade do discente a inclusa#o dos  Termos de Aprovação de Dissertação
assinados nas páginas iniciais das co� pias da dissertaça#o que sera#o encadernadas e entregues em até
40 dias apo� s as correço# es indicadas pelos professores integrantes da banca.

Art. 48. Para bancas realizadas a9  dista:ncia, sera�  necessa� rio informar a9  Secretaria a necessidade do
uso de Skype ou similares, com antecede:ncia, destacando qual membro participara�  remotamente.

Art. 49. Neste caso, diante da impossibilidade de que o membro externo assine, o orientador e
presidente da banca devera�  faze:-lo em seu lugar.
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Art. 50. Em caso de aprovaça#o condicional, o aluno devera�  realizar as correço# es solicitadas em ate�
60 dias, ou em prazo inferior a este definido pela banca. Ao fim desse prazo o discente deve enviar o
trabalho corrigido ao orientador,  que emitira�  parecer avaliando o atendimento ou na#o das condiço# es
determinadas pela banca. O referido parecer sera�  incluí�do em seu processo de homologaça#o de tí�tulo.

§1º. Caso o aluno na#o atenda aos requisitos impostos ou na#o entregue a versa#o final corrigida ao
orientador no prazo estipulado, sera�  automaticamente jubilado.

Art. 51. Para a homologação de seu título, os aprovados devera#o entregar até 40 dias apo� s a
defesa ou, em caso de aprovaça#o condicional, apo� s a entrega do trabalho ao orientador para reavaliaça#o:

I. Duas co� pias da versa#o final encadernada, de acordo com os requisitos a
seguir:

a. Capa  dura  na  cor  AZUL  MARINHO/ESCURO  (conforme  imagem
disponibilizada na pa�gina do Programa) e letras em dourado;

b. As  folhas  iniciais  devera#o  estar  condizentes  com  as  orientaço# es  da
Biblioteca  Universita� ria,  disponí�veis  atrave�s  do  link
http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/normalizacao-2/ > Modelo de
trabalho acadêmico.

c. O termo de aprovaça#o sera�  substituí�do por aquele que o aluno ja�  tera�
em ma#os, assinado no dia da banca.

d. O restante do trabalho devera�  seguir as normas disponibilizadas em
http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/normalizacao-2/ > Manual de
normalização.

e. A impressa#o,  segundo a NBR 14724/2011,  da ABNT,  podera�  ser em
frente e verso ou apenas frente, a crite�rio do aluno. 

i. Havendo  a  prefere:ncia  por  impressa#o  apenas  no  anverso,
apenas a parte frontal das pa�ginas devera�  ser considerada na
contagem da paginaça#o,  excluí�da,  portanto,  a  pa�gina da ficha
catalogra� fica. Nesse caso, na#o e�  necessa� rio que os capí�tulos se
iniciem em pa�gina í�mpar;

ii. Havendo a prefere:ncia por impressa#o em frente e verso, todos
os versos  devera#o  ser contados para paginaça#o,  incluindo os
versos  em branco da parte  pre�-textual.  Nesse  caso,  todos  os
capí�tulos devera#o começar em pa�ginas í�mpares (anverso) – se,
em decorre:ncia desse formato, alguma pa�gina de verso ficar em
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branco  entre  capí�tulos,  e�  opcional  que  a  numeraça#o  seja
inserida nela. Ale�m disso, se alguma parte pre� -textual exceder
uma pa�gina, sua continuaça#o devera�  ser inserida no verso da
referida pa�gina.

II. Em razão da Portaria nº 206 da CAPES, publicada em 04 de Setembro
de 2018, todos os trabalhos deverão apresentar, nos agradecimentos,
o  seguinte  texto:  “O  presente  trabalho  foi  realizado  com  apoio  da
Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  –
Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

III. Um CD contendo co� pia da dissertaça#o com exatamente o mesmo formato
do utilizado na encadernaça#o, em arquivo u� nico, identificado externamente
pelo nome completo do aluno. Este mesmo arquivo devera�  ser enviado por
e-mail a9  Secretaria no mesmo prazo.

Art. 52. A co� pia da ata que ficar com o aluno so�  passara�  a ter validade como comprovante de
titulaça#o quando sua encadernaça#o for enviada a9  CDARA e aprovada, momento em que o referido setor
emitira�  certificado a ser apresentado juntamente a9  ata. 

TÍTULO VI – PRORROGAÇÃO E DESLIGAMENTO

Art.  53. Os alunos  podera#o  solicitar  prorrogaça#o  do  prazo para qualificaça#o,  por  um perí�odo
ma�ximo de 06 meses, ou para a defesa, por um perí�odo ma�ximo de 06 meses, para mestrandos, ou de 12
meses,  para  doutorandos,  com  a  devida  apresentaça#o  de  justificativa  e  eventuais  documentos
comprobato� rios para aprovaça#o do Colegiado.

Art. 54. O Formula� rio para solicitaça#o de prorrogaça#o (ANEXO VI) deve ser entregue impresso e
assinado na Secretaria.

Capítulo I – Trancamento do Curso

Art.  55.  Em  casos  excepcionais,  o  estudante  podera�  requerer  ao  Colegiado  trancamento  de
matrí�cula com plena cessaça#o das atividades.

I. Uma vez aprovado pelo Colegiado do curso, o perí�odo de trancamento da
matrí�cula na#o  sera�  computado para efeito de integralizaça#o do tempo O
ma�ximo do aluno no curso. 
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II. O prazo total de trancamento de matrí�cula pelo estudante na#o podera�  ser
superior a 06 meses.

Art. 56. Para solicitar o trancamento o aluno devera�  entregar a9  Secretaria impresso e assinado o
requerimento em formula� rio pro� prio (ANEXO IV).

Capítulo II – Desligamento

Art. 57. O desligamento do curso podera�  ocorrer, sempre mediante aprovaça#o do Colegiado, por:
requerimento do discente; a partir do descumprimento de normas previstas em legislaça#o especí�fica; ou
em decorre:ncia de ine�rcia do aluno, deixando este de realizar sua matrí�cula em qualquer perí�odo letivo
e/ou participar de atividades obrigato� rias, como a orientaça#o, injustificadamente.

Art. 58. Para que o aluno requeira seu desligamento, devera�  entregar ao Programa solicitaça#o
formal,  preferencialmente contendo as justificativas para tal  medida.  Caso o desligamento ocorra por
descumprimento de regra ou ine�rcia por parte do estudante, este sera�  notificado pelo Programa por via
postal, podendo manifestar-se a respeito em ate�  30 dias do recebimento da notificaça#o.

TÍTULO VI – OBSERVAÇÕES GERAIS

Art.  59.  Procedimentos  adicionais  resultantes  de  mudanças  determinadas  pelos  o� rga#os
reguladores ou de fomento, ou resultado da adoça#o de novas formas de gesta#o acade:mica e de processo
podera#o ser definidos pela Coordenaça#o ou pelo Colegiado, sendo, nesse caso, comunicados aos alunos
pela Secretaria do Programa.

Art. 60. Casos omissos sera#o resolvidos pela Comissa#o de Po� s-Graduaça#o.
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