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Regulamenta procedimentos para solicitação de prorrogação do prazo para defesa de dissertação.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras:  Estudos da Linguagem, da Universidade
Federal de Ouro Preto, em sua 101ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de março de 2021, no uso de suas
atribuições legais,

Considerando a necessidade de normatização dos procedimentos para solicitação de prorrogação de defesa;

R E S O L V E:

Art.1°  -  Estabelecer  o  prazo  mínimo de  30  dias  e  o  prazo  máximo de  60  dias,  anteriores  à  defesa,  para
solicitação de prorrogação de defesa.

§1° - Para alunos que ingressarem no Programa no primeiro semestre, a solicitação de prorrogação de
defesa deverá ocorrer entre os dias 30 de janeiro e 28 de fevereiro, e para os alunos que ingressarem
no Programa no segundo semestre, o pedido de prorrogação deverá ser realizado entre os dias 30 de
junho e 31 de julho.

Art.2° - O discente deverá encaminhar à secretaria, para apreciação do Colegiado, o formulário de prorrogação,
devidamente assinado, contendo justificativa e uma cópia da dissertação em andamento.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Mariana, 18 de março de 2021.

Profa. Dra. Soélis Teixeira do Prado Mendes
Presidenta do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Letras:

Estudos da Linguagem ICHS – UFOP

Documento assinado eletronicamente por Soelis Teixeira do Prado Mendes, COORDENADOR(A) DE CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM, em 18/03/2021, às 18:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufop.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador
0147128 e o código CRC B8C5104A.
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