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PROCEDIMENTOS E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 

Em reunião conjunta com a coordenação do PPG em Biodiversidade Animal, 
visando melhorar a eficiência do funcionamento e dos procedimentos 
administrativos, ficou decidido que: 

a) Funcionamento da Secretaria  

Atendimento de segunda a sexta sendo que das 08:00-11:30 (atendimento ao 
público) e das 14:00-17:30 (despacho interno) 

b) Procedimentos gerais 

b.1) Matrícula: aluno enviará a ficha de matrícula por email para 
a secretaria com cópia para o orientador. Ficar atento aos prazos divulgados na 
página do PPG. 

b.2) Solicitações de documentos e declarações 

Prazo de atendimento da solicitação sera de cinco dias úteis. As solicitações 
devem ser feitas exclusivamente na secretaria (pessoalmente ou por email). Os 
coordenadores não atenderão pedidos de alunos (seja por email, seja 
pessoalmente) sem a devida justificativa de excepcionalidade. Dúvidas devem 
ser esclarecidas com na página do programa, com a secretaria ou com o 
orientador. 

b.3) Prazo para pedidos de qualificação e defesa de mestrado ou 
doutorado  

Pedidos serão aceitos pela secretaria APENAS do 1˚ ao 7˚ dia de cada mês. A 
defesa deverá ocorrer a partir do 5˚ dia do próximo mês. Discente entrega por 
email documento assinado pelo orientador com os dados da defesa, data, 
membros da banca, sugestões de voo e ficha cadastral. Todos os documentos 
estão disponíveis na página do PPG. O discente deve verificar a 
disponibilidade de salas antes de marcar a data. Caso não exista sala 
disponível no ICB discente ou orientador devem encontrar uma sala e informar 
a secretaria. Suplentes (pelo menos 1) não podem ser de instituições distantes 
a ponto de terem que vir de avião. 



c) Férias da Secretaria 

No mês de janeiro a secretaria entrará em recesso e portanto não haverá 
atendimento. 

Conto com a colaboração de todos para o bom funcionamento da secretaria e 
do nosso PPG. 
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