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NORMAS PARA PRORROGAÇÃO E TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Art. 1º Esta normativa considera a Resolução Nº 20-CEPE/UNICENTRO, de 14 de
Agosto de 2014 que "Aprova o Regulamento do Programa de Pós-graduação em História,
nível  Mestrado,  da  UNICENTRO"  em  especial  nos  seus  artigos  3,  5  e  20  E  22  que
regulamentam a prorrogação de prazos e o trancamento de matrícula. 

Dos objetivos 

Art. 1º O objetivo deste documento é definir normas e rotinas para a prorrogação
de prazos e o trancamento de matrícula no âmbito do PPGH.

Parágrafo  único:  Tais  procedimentos  apenas  devem  ser  considerados  como
excepcionais e não como recursos para aumentar os prazos para qualificação e defesa de
dissertação.

Da operacionalização

Art.  2º  A solicitação deve ser  feita,  via protocolo,  na secretaria  do PPGH e ser
instruída com uma justificativa circunstanciada, deixando clara a necessidade de eventual
prorrogação  de  prazos e/ou  trancamento  de matrícula  para  o  bom desenvolvimento  da
pesquisa, e respeitando o prazo estipulado pelo Regulamento do PPGH.

§  1º  Todo  o  material  produzido  referente  à  pesquisa  deve  ser  encartado  à
solicitação para subsidiar a decisão.

§ 2º O(s) orientador(a) deve se manifestar em forma de parecer circunstanciado no
protocolo, recomendando ou não o deferimento do pedido.

§ 3º Á coordenação cabe a decisão sobre o pedido, nas condições dessa normativa
e do Regulamento do PPGH.

§ 4º  Ao colegiado cabe a homologação dos pedidos e decisões;
§ 4º Os prazos seguem o Regulamento do PPGH.

Dos casos omissos

Art. 3 º Os casos omissos são deliberados pelo colegiado.

Irati, ….. PPGH-UNICENTRO,  17 de setembro de 2015.
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