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OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2022/COLPPGAC/PPGAC/DIRIARTE/IARTE-UFU

Uberlândia, 18 de julho de 2022.

Aos(Às) Senhores(as):

Comunidade PPGAC

  

Assunto: Qualificação - prazos e procedimentos

  

Prezados (as) discentes e docentes do PPGAC,

 

Informamos que, no que tange a qualificação e seus procedimentos, de acordo com
a Resolução Nº 001/2016 do Colegiado do PPGAC-IARTE/UFU, indica-se que:

1. O exame de qualificação seja realizado até o 15º mês do início do curso;

2. Se por acaso o discente necessitar de prazo maior para a realização do exame de
qualificação o colegiado deverá ser no�ficado [via portal do estudante, com documento contendo
jus�fica�va e assinatura do discente e do orientador, atestando sua ciência da situação] - modelo
disponível na página no PPGAC .

3. Pedido de dilação de prazo deve ser solicitado exclusivamente para os prazos que
excedam os 24 meses previstos para a conclusão do mestrado, com a devida defesa de dissertação.

4. Junto ao requerimento de qualificação deva ser enviado também o Histórico escolar do
discente.

 

José Eduardo de Paula 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas

Portaria Reito n. 2581/21

Documento assinado eletronicamente por José Eduardo de Paula, Presidente, em 18/07/2022, às
18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3769452 e
o código CRC DF94648A.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23117.050122/2022-59 SEI nº 3769452
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