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Resolução Interna Nº 01/PPGQ/UFJ/CIEXA-JAT/2020 

 
A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ), SOB TUTELA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, 

estatutárias e regimentais, em reunião ordinária realizada no dia 07 de agosto de 2020, 

em concordância com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu da Universidade Federal de Goiás, Resolução CEPEC/UFG n° 1403/2016 e, 

também, com o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Química da 

UFJ/UFG/Regional Jataí, Resolução CONSUNI/UFG n° 26/2018, e considerando: 

a. A Portaria no001/2020 de 14 de janeiro de 2020, do Gabinete da Reitoria da UFJ, 

que mantém no âmbito da Universidade Federal de Jataí (UFJ) os procedimentos 

acadêmicos e administrativos da Universidade Federal de Goiás (UFG);  

b. as disposições da Resolução Consuni/UFJ no 001R/2020, que suspendeu as 

atividades do calendário acadêmico 2020 dos cursos de graduação e pós-

graduação da UFJ, enquanto durar a situação emergencial de saúde pública no 

país decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19); 

c. os seguintes atos normativos editados pelo Ministério da Educação: Portaria no 

343, de 17 de março de 2020, Portaria no 345, de 19 de março de 2020, Portaria 

no 395, de 15 de abril de 2020 e Portaria no 473, de 12 de maio de 2020, para 

permitir a substituição das aulas presenciais por meios digitais, visando ao 

cumprimento das medidas de proteção recomendadas pelas autoridades de saúde 

para prevenir a dispersão do vírus e à manutenção das atividades acadêmicas nas 

instituições de ensino; 

d. a Portaria no 1200, de 17 de abril de 2020, da UFG, que estabelece orientações e 

medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do novo coronavírus (Covid-19), no âmbito da Universidade Federal 

de Goiás; 

e. atual situação epidemiológica do município de Jataí e a transmissão comunitária 

do coronavírus; 

f. a necessidade de adotar estratégias para mitigar o impacto da pandemia na pós-

graduação e, assim, evitar descumprimento das normatizações institucionais; 

g. a preocupação da UFJ, diante do atual cenário da pandemia, e a necessidade de 

empregar medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, 

a fim de evitar a disseminação do vírus, especialmente, na comunidade acadêmica; 
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Resolve: 

 

Art. 1o Dilatar o prazo de defesa de mestrado de, no máximo, 24 para 36 meses, sem 

direito a prorrogação, de acordo com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu da UFG, de todos discentes que ingressaram até o ano de 2020. 

O prazo deve ser contado a partir do mês da primeira matricula do Discente.  

Art. 2o Dilatar o prazo de qualificação de mestrado de, no máximo, 18 para 30 meses, de 

acordo com Regimento Interno do PPGQ/UFJ, de todos discentes que ingressaram até 

o ano de 2020. O prazo deve ser contado a partir do mês da primeira matrícula do 

Discente.  

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

 

 

 

Jataí, 11 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fernando Henrique Cristovan 

Coordenador do PPGQ/UFJ 

 


