
 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ENGENHARIA  

 
RESOLUÇÃO QUE TRATA DO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM  

DISCIPLINAS E DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA NO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL (PPGEC) 

 
RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 07/2019 
 

Dispõe sobre cancelamento de inscrição em disciplinas e da 
prorrogação de prazo para defesa do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil, da Unidade Acadêmica Especial de 
Engenharia, da Regional Catalão, da Universidade Federal de 
Goiás.  

 
A Coordenadoria Colegiada do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Engenharia 
Civil (PPGEC), da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, da Regional Catalão, da Universidade 
Federal de Goiás, no uso de suas atribuições, objetivando atender ao Regulamento Geral e ao 
Regimento Interno do referido Programa, RESOLVE: 
 
I DO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS 
 

I.1De acordo com o Art. 25 do Regulamento do PPGEC, ao estudante será permitido requerer o 
cancelamento da inscrição em disciplina(s), desde que não se tenham completado trinta por cento 
(30%) das atividades previstas, salvo casos especificados pela CPG. 

I.2 De acordo com o § 1º do Art. 25 do Regulamento do PPGEC, o pedido de cancelamento de 
inscrição em disciplina constará de requerimento do estudante ao coordenador, com as devidas 
justificativas e a aquiescência do orientador 

I.3 De acordo com o § 2º do Art. 25 do Regulamento do PPGEC, não constará do histórico acadêmico 
do estudante referência ao cancelamento de inscrição em qualquer disciplina 

 

II DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA 

 

II.1 De acordo com o Art. 26 do Regulamento do PPGEC, o estudante poderá solicitar prorrogação de 
prazo, em caráter excepcional, para as providências finais de conclusão da Dissertação de Mestrado, 
desde que já tenha integralizado todos os créditos em disciplinas e preferencialmente após 
aprovação no Exame de Qualificação. 

II.2 O requerimento, firmado pelo aluno e com manifestação favorável do professor orientador, 
contendo a justificativa do pedido de prorrogação, deve ser protocolado, pelo menos, 60 (sessenta) 
dias antes do vencimento do prazo máximo regimental. 

II.3 De acordo com o § 1º do Art. 26 do Regulamento do PPGEC, quando deferido o pedido de 
prorrogação, será concedido por um prazo máximo de seis (6) meses. 



 

 
 

II.4 De acordo com o § 2º do Art. 26do Regulamento do PPGEC será admitida uma única prorrogação 
adicional além da prevista no item II.3, por um prazo máximo de três (3) meses, em casos 
excepcionais devidamente justificados pelo orientador e avaliados pela Comissão de Bolsa e 
Acompanhamento Discente, que deve considerar o impacto dessa prorrogação na avaliação de 
desempenho do programa pela CAPES.  

II.5 De acordo com o Art. 27do Regulamento do PPGEC, havendo ocorrência de parto durante a 
realização do curso de Pós-graduação, a licença maternidade, por quatro (4) meses, será concedida, 
mediante requisição, não sendo a licença computada no tempo total de titulação, incluindo as 
prorrogações e não sendo suspensos os pagamentos de bolsa durante a licença. 

II.6 De acordo com o § 1º do Art. 27do Regulamento do PPGEC, o afastamento temporário tratado no 
item II.5 da presente resolução deverá ser formalmente comunicado às agências de fomento durante 
a vigência da bolsa, acompanhado pela confirmação da Pró-reitoria, coordenação do curso e 
orientador, conforme o caso, especificando as datas de início e término do afastamento, além de 
documentos comprobatórios da gestação e nascimento. 

II.7 De acordo com o § 3º do Art. 27do Regulamento do PPGEC, a vigência da bolsa será prorrogada 
por um período igual ao da licença maternidade, desde que respeitadas as normas da agência de 
fomento. 

 

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

III.1. Os casos omissos serão apreciados e recomendados pela Comissão Administrativa e as decisões 
serão referendadas pela Coordenadoria Colegiada de Pós-Graduação (CPG-PPGEC). 

III.2. Esta Resolução entra em vigor a partir da data da sua aprovação pelo Colegiado do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Civil. 

 
 Catalão 28 de junho de 2019. 

 

 
Profa. Dra. Gabriela Rezende Fernandes 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil - PPGEC 

 

 
  


