Solicitação de Adiamento de Prazo de Conclusão

Nome do mestrando: ______________________________________________
Ano de entrada no Programa de Ensino de Física: _______________________
Orientador(es): ___________________________________________________
_______________________________________________________________
Tema da dissertação de mestrado: ___________________________________
_______________________________________________________________
De acordo com os artigos 33, 34 (parágrafo 3o) e 36 do Regulamento em vigor
(extrato em anexo) que rege este curso de mestrado profissional, solicito à
Comissão Deliberativa do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física
da UFRJ-Macaé, a prorrogação do prazo de integralização do curso.
Tempo de prorrogação solicitado (em meses)___________________________
Nota: a justificativa deve ser colocada em anexo
Data: __________
Assinatura do mestrando: __________________________________________

Estou ciente e de acordo com a solicitação e a justificativa apresentada.
Data:__________
Assinatura(s) do(s) orientador(es):____________________________________
____________________________________
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Anexo 1: extrato do regulamento em vigor.
“ Art. 33º – A matrícula nos Cursos de Mestrado em Ensino de Física
será válida por prazo não superior a trinta e seis (36) meses para o
Mestrado, ao fim dos quais será automaticamente cancelada.
Art. 34º– O estudante poderá solicitar à CDPG, com a devida
justificativa, o trancamento de matrícula.
§1° – Não haverá trancamento de matrícula para o primeiro período do
Curso, salvo em casos excepcionais que caracterizem, de modo
inequívoco, o impedimento do aluno em participar das atividades
acadêmicas.
§2° – O período de trancamento não poderá ultrapassar seis meses
para o mestrado, consecutivos ou não.
§3° – O trancamento de matrícula não interromperá a contagem do
prazo máximo de validade da matrícula no Curso.
(...)
Art. 36º – O estudante poderá solicitar à CDPG, através de requerimento
com a devida justificativa, a prorrogação do prazo de integralização do
Curso de Mestrado estabelecido no Art. 33 deste regulamento, no
mínimo sessenta dias antes da finalização do referido prazo.
§1° – O período de prorrogação não poderá ultrapassar o total de 12
(doze) meses para o Mestrado.
§2° – A autorização da prorrogação constante do caput deste artigo
deverá ser aprovada pela CDPG.”

Anexo 2: justificativa
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(se necessário, inclua informações adicionais ou um projeto detalhado).
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