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Procedimentos Administrativos 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) 

 

Contagem do Prazo para Qualificação ou para Defesa / Prorrogação  

 

O procedimento para prorrogação de prazo nos cursos de Pós-Graduação está estabelecido abaixo, 

de acordo com o Título X – “do Exame de Qualificação”  no Regimento da Pós-Graduação Stricto 

Sensu da Universidade Federal do ABC - UFABC; 

 Verificar nas normas do seu Programa qual o prazo limite para qualificação ou para defesa. 

 

 A contagem do prazo é calculada a partir da data de ingresso no curso, somando-se o(s) 

trancamento(s), quando houver. 

Exemplo: Ingressante em 18/09/2017, com 1 quadrimestre de trancamento no curso e 

considerando que as normas do Programa determinam o prazo máximo de 24 meses para 

defesa, a data limite para defender será: 

Data limite para Defesa = 18/09/2017 (data de ingresso) + 24 meses (prazo do programa) + 4 

meses (trancamento) = 17/01/2021. 

Caso tenha prorrogação do prazo aprovada além desta data (17/01/2019), considera-se o prazo 

até a data prorrogada. 

 

Prazos do Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu: 

 

Curso Qualificação 
Prorrogação da 

Qualificação 
Prazo desejável para 

Defesa 

Mestrado Até 18 meses * Até 21 meses * 24 meses * 

Doutorado Até 30 meses *  Até 36 meses* 48 meses* 
                                

*Atenção: os programas poderão restringir estes prazos - Verificar nas normas internas do seu Programa. 

 

 A solicitação de Prorrogação de Prazo de qualificação ou da defesa deverá ser com mínimo 

de 60 dias antes da data limite para o exame de qualificação ou defesa. 

 

Contagem do Trancamento 

Cursos Quadrimestrais 
1 quadrimestre  4 meses 

2 quadrimestres  8 meses 

3 quadrimestres  12 meses 

   Cursos Semestrais 1 semestre 6 meses 
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2 semestres 12 meses 

   

Profmat - a partir de 2015 
Curso de Verão 2 meses 

1º semestre 5 meses 

2º semestre 5 meses 

   
Profmat - antes de 2015 

1 semestre 6 meses 

2 semestres 12 meses 

 

Solicitação de Bancas de Qualificação e de Defesa 

 
Formulário da solicitação da banca de qualificação e de defesa: 

Com 30 dias* no mínimo antes da data pretendida para o exame de qualificação e defesa, o 

formulário deverá ser protocolado na secretaria de atendimento da ProPG. 

O formulário deverá ser digitado e sem rasuras; as assinaturas deverão ser originais; se o 

orientador estiver fora da universidade poderá enviar um e-mail da conta institucional 

confirmando a data e os membros da banca. 

*Atenção: alguns programas possuem normas que exigem um prazo superior a 30 dias.  

 

Alteração no Formulário da solicitação da banca de qualificação ou de defesa: Protocolar com 30 

dias antes da data pretendida da defesa, observando-se que alguns programas determinam um 

prazo superior e este. 

 

Titulação/Diploma 

 
Entrega da Versão Final 

Até 90 dias após a defesa - Verificar nas normas dos programas, pois algumas restringem o prazo 

para entrega da versão final. 

 

 Defesas ocorridas em novembro e dezembro, o concluinte deverá antecipar a entrega da versão 

final para o mês de janeiro do ano seguinte, pois os programas precisam inserir os trabalhos de 

conclusão na Plataforma Sucupira antes do fechamento do ano base da defesa. 

 

 Para discentes concluintes de Mestrado da UFABC que ingressarem imediatamente no 

Doutorado com bolsa CAPES, a entrega da versão final deve ser imediata, para poder 

implementar a referida bolsa de estudos.  

 

Homologação do título de Mestre / Doutor  

Leva em torno de 6 meses após a entrega da versão final, desde que o discente cumpra todas as 

exigências das normas do programa e não tenha nenhuma pendência administrativa, acadêmica e 

financeira. 

 

Diploma: 

A emissão do Diploma é automática e leva em torno de 12 meses após a entrega da versão final (6 

meses para homologação do título + 6 meses para emissão do diploma). 
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O formando receberá um e-mail informando que o diploma está disponível para retirada na 

secretaria de atendimento da ProPG de Santo André 

Certificado de Conclusão: Somente poderá solicitar o Certificado após a entrega da versão final, 

anexando ao requerimento um comprovante da real necessidade. A emissão do Certificado é em 

torno de 7 dias úteis após a homologação do título (que leva em torno de 6 meses). 

 

Santo André, 17 de  janeiro de 2018. 

 

 
Coordenadoria Acadêmica 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 


