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São Carlos, 15 de abril de 2020.

Para: 
Coordenadores(as) e Secretários(as) de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu

 

Assunto: Normalização de procedimentos rela�vos a prorrogação de prazos de defesa de tese e
dissertações

  

Prezados(as) Senhores(as),

 

Pelo presente, buscamos trazer algumas orientações a respeito dos procedimentos rela�vos à
prorrogação de prazos de defesas de tese de dissertação. 

Considerando que o Regimento Geral do Programas de Pós-Graduação da UFSCar (Resolução CoPG nº
007 de 18 de dezembro de 2013) determina que:

 
"Art. 40 - É condição para a obtenção do �tulo de Mestre, caso do Mestrado Acadêmico, a defesa
pública de Dissertação baseada em trabalho desenvolvido pelo candidato, de acordo com os
obje�vos do Curso.

§ 1º - O Regimento Interno de cada Programa de Pós-Graduação deve definir o prazo para a
realização da defesa da Dissertação, dentro do limite máximo de três anos, a contar da data da
matrícula do aluno no Curso.

§ 2º - Aos alunos que, para realizar o Curso, não tenham usufruído bolsa por período superior a seis
meses, poderá ser concedido o prazo de mais seis meses para a defesa da Dissertação.

(...)

Art. 42 - É condição para a obtenção do �tulo de Doutor a defesa pública de Tese, representando
trabalho original de pesquisa que seja uma contribuição para o conhecimento do tema.

§ 1º - Cada Programa de Pós-Graduação deve definir em seu Regimento Interno o prazo para a
realização da defesa de Tese, dentro do limite máximo de cinco anos, a contar da data da matrícula
do aluno no curso.

§ 2º - Aos alunos que, para realizar o Curso, não tenham usufruído de bolsa por período superior a
seis meses, poderá ser concedido o prazo de mais seis meses para a defesa da Tese" (grifo nosso).

 

O Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação da UFSCar garante autonomia aos Programas para o
estabelecimento de prazo para defesa de dissertação e de prazo para defesa de tese, dentro dos
respec�vos limites de 3 (três) e 5 (cinco) anos. Diante disso, entendemos que a deliberação a respeito de
solicitações de prorrogação de prazo de defesa que impliquem em prazo total inferior a 3 (três) para
defesa e dissertação e inferior a 5 (cinco) anos para defesa de tese é competência da Comissão de Pó-
Graduação do Programa, não devendo, portanto, ser encaminhado para o Conselho de Pós-Graduação.

http://www.propg.ufscar.br/pt-br/media/arquivos/regimento-geral-2013.pdf


 

Para verificar o resumo dos prazos de um aluno, é preciso seguir, no ProPGWeb, os passos descritos nas
figuras a seguir:

 

 



 

 
 

Para os casos em que basta prorrogação de prazo da CPG, o cadastramento no ProPGWeb (da
prorrogação que tenha sido aprovada pela CPG) deverá seguir os passos descritos nas figuras a seguir:

 

 

Para os casos em que o novo prazo, aprovado pela CPG, ultrapasse os prazos limites do Regimento
Geral o cadastramento no ProPGWeb deverá seguir os passos descritos nas figuras a seguir:

 

 
 



Pedimos a atenção de todos para a adoção dos procedimentos anteriormente descritos, visto que estava
havendo divergências entre os PPG nessa questão, e aproveitamos para reiterar nossos votos de es�ma e
consideração.

Atenciosamente,

 

Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva 
Pró-Reitora de Pós-Graduação 

Universidade Federal de São Carlos

 

Documento assinado eletronicamente por Audrey Borghi e Silva, Pró-Reitor(a), em 17/04/2020, às
09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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