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O  COLEGIADO  DELEGADO  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM 
GEOLOGIA,  no  uso  de  suas  atribuições  estatutárias  e  regimentais,  considerando  a 
PORTARIA  NORMATIVA  Nº  3/2021/PROPG,  e  a  prorrogação  do  regime  de 
excepcionalidade  em  virtude  das  restrições  causadas  pela  pandemia  do  COVID-19, 
RESOLVE:

PORTARIA NORMATIVA Nº 1/2021/PPGGEOLOGIA, DE 19 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre ampliação de prazos e de período para solicitações de alterações no 
regime escolar do Programa de Pós Graduação em Geologia, durante o período de 
suspensão das atividades presenciais.

Art. 1º  Poderá ser concedida extensão de prazo de até 12 meses para conclusão do 
curso de mestrado. A solicitação, acompanhada de justificativa, deve ser encaminhada à 
coordenação do curso pelo discente interessado,  com aval  do orientador,  até 90 dias 
antes do prazo regular de conclusão do curso. A solicitação será avaliada pelo Colegiado 
Delegado do Programa.

Art. 2º Poderá ser concedida extensão de prazo para o exame de qualificação, em razão 
da  necessidade  de  obtenção  de  dados  preliminares  e  de  ajustes  do  cronograma.  A 
solicitação, acompanhada de justificativa, deve ser encaminhada à coordenação do curso 
pelo discente interessado, com aval do orientador, até 30 dias antes do prazo regular de 
depósito  do  exame  de  qualificação  para  defesa.  A  solicitação  será  avaliada  pelo 
Colegiado Delegado do Programa.

Art. 3º Não será concedida extensão de prazo para conclusão dos créditos em disciplinas 
obrigatórias e optativas e nem para a comprovação de proficiência em língua inglesa, uma 
vez que estas atividades continuam sendo disponibilizadas.

https://ppggeologia.paginas.ufsc.br/


Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no site do PPGGeologia.

LUANA MOREIRA FLORISBAL
Coordenadora

Portaria 120/2021/GR
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