
RESOLUÇÃO INTERNA 02/2020 
 

Adequação de prazos, procedimentos e requisitos devido à Pandemia 

 

CONSIDERANDO ... Decretos nº 515 e 525/ 2020 do Governo do Estado de Santa Catarina e 

CONSIDERANDO ... As Comunicações Internas da Pró-Reitoria de Pesquisa e  
Pós-Graduação n º 055/2020, 062/2020 e 072/2020. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (CPGCEM), no uso de suas 
atribuições relacionadas com as normas de funcionamento dos cursos de Mestrado e Doutorado, e 
considerando a necessidade de adequar os prazos, procedimentos e requisitos devido à pandemia causada pelo 
Covid-19, aprovou a seguinte norma interna: 

CAPÍTULO 1 – PRORROGAÇÕES DAS DEFESAS DE DISSERTAÇÕES E TESES 

Art. 1º -  Os discentes que estiverem usufruindo ou já usufruíram os prazos máximos regimentais, e 
considerando que estes prazos finalizam ou finalizaram exclusivamente no período da pandemia do 
coronavírus COVID-19, excepcionalmente poderão usufruir de uma postergação de até três meses a 
contar da data limite para a defesa. 

§ 1º - A solicitação da prorrogação que trata o caput deste artigo deverá ser realizada conforme 
disposto no Art. 35º da Resolução n º 013/2014 CONSEPE, mediante justificativa fundamentada. 

CAPÍTULO 2 – DOS PRAZOS DOS EXAMES DE QUALIFICAÇÃO 

Art. 2º -  A prorrogação de prazo de qualificação para os cursos de Mestrado e Doutorado ficam estabelecidas: 

I – Curso de Mestrado. Os discentes de Mestrado que tiverem o prazo de qualificação afetado 
pandemia do coronavírus COVID-19, excepcionalmente poderão realizar o exame de qualificação em 
até 17 meses do prazo de qualificação, em substituição do prazo de 14 meses indicado no Art. 5º da 
Resolução Interna 03/2015 do PGCEM. 

II – Curso de Doutorado. Os discentes de Doutorado que tiverem o prazo de qualificação afetado pela 
pandemia do coronavírus COVID-19, excepcionalmente poderão realizar o exame de qualificação em 
até 30 meses do prazo de qualificação, em substituição do prazo de 26 meses indicado o Art. 5º da 
Resolução Interna 01/2015 do PGCEM. 

§ 1º - Ficam mantidos os prazos de tramitação de que tratam o Art. 5º da Resolução Interna 01/2015 
e Art. 5 Resolução Interna 03/2015 do PGCEM. 

CAPÍTULO 3 – DOS PRAZOS DAS BANCAS 

Art. 3º -  As bancas de Mestrado e Doutorado que foram inicialmente marcadas ou com prazo máximo contido 
no período de suspensão de atividades presenciais devido à pandemia do coronavírus COVID-19 
deverão ser remarcadas ou marcadas de forma não presencial.  



§ 1º - As defesas deverão ser marcadas ou remarcadas para uma data que não exceda 90 dias a contar 
do prazo máximo para conclusão do curso. 

§ 2º - Os prazos de tramitação de solicitação de bancas deverão ser observados. 

CAPÍTULO 4 – EXAMES DE PROFICIÊNCIA 

Art. 4º -  Os prazos da comprovação de proficiência em língua(s) para os cursos de Mestrado e Doutorado 
conforme o Art. 3º da Resolução Interna 01/2016 do PGCEM ficam definidos conforme estabelecido: 

I – Curso de Mestrado. O discente de Mestrado matriculado até o primeiro semestre de 2020 deverá 
comprovar a proficiência em língua em até 17 meses do ingresso no curso. 

II – Curso de Doutorado. O discente de Doutorado matriculado até o primeiro semestre de 2020 
deverá comprovar a proficiência em língua em até 30 meses do ingresso no curso. 

CAPÍTULO 5 – DOS REQUISITOS PARA DEFESA DE MESTRADO 

Art. 5º -  O requisito de submissão de artigo em periódico ou congresso para defesa de dissertação de Mestrado 
fica suspenso para defesas com prazo máximo regimental até 28 de fevereiro de 2021. 

Art. 5º -   O requisito de submissão de artigo em periódico ou congresso para defesa de dissertação de Mestrado 
fica suspenso para defesas com prazo máximo regimental até 31 de julho de 2021. (redação dada pela 
Resolução 03/2021 - PPGCEM)  

CAPÍTULO 6 – DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO DOCENCIA E BOLSAS PROMOP 

Art. 6º -  As atividades inicialmente estabelecidas para a disciplina de Estágio Docência poderão ser alteradas 
para atividades não presenciais desenvolvidas pelos discentes. 

Art. 7º -  As atividades de monitoria inicialmente estabelecidas para bolsistas PROMOP poderão ser alteradas 
para atividades não presenciais desenvolvidas pelos discentes. 

Art. 8º -  Os professores orientadores serão responsáveis pela alteração e encaminhamento para a secretaria 
do PGCEM os formulários correspondentes com as novas atividades. 

Joinville, 22 de maio de 2020 

 


