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CALENDÁRIO DE ENTREGA 
DOS TRABALHOS PARA 

QUALIFICAÇÃO   
TURMA 2018 

10/06/2019 

Até às 18h 

Entrega na secretaria do 
PPJ/UFPB das quatro cópias 
impressas e um CD com a versão 
digital do trabalho; formulário de 
agendamento; declaração de 
autoria e originalidade. 

12/06/2019 

 

Reunião do Conselho do 
PPJ/UFPB para homologação dos 
pedidos de qualificação 

22-31/ 
07/2019 

Semana de Qualificação da turma 
2018 
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CALENDÁRIO DE ENTREGA 
DOS TRABALHOS PARA 

DEFESA FINAL   
TURMA 2017.2* 

10/06/2019 

Até às 18h 

Entrega na secretaria do 
PPJ/UFPB das quatro cópias 
impressas e um CD com a versão 
digital do trabalho; formulário de 
agendamento; declaração de 
autoria e originalidade. 

12/06/2019 

 

Reunião do Conselho do 
PPJ/UFPB para homologação dos 
pedidos de qualificação 

22-31/ 
07/2019 

Semana de Qualificação da turma 
2017.2 

 *Prazo considerado de 24 meses. Mas podendo ser prorrogado, de acordo com a 
Resolução Consepe  Nº 79/2013, por mais seis meses:  

Art. 60. Em caráter excepcional, a prorrogação de prazo para a defesa da dissertação, 
trabalho equivalente ou tese poderá ser concedida por período não superior a seis meses 
para os mestrados e doze meses para os doutorados, contados a partir dos prazos finais 
estabelecidos no art. 59, §1º e §2º. 

 §1º Para a concessão da prorrogação, deverão ser atendidos os 
seguintes requisitos:  
a) requerimento formalizado mediante processo dirigido à 
Coordenação do Programa, antes do término do prazo regular 
estabelecido no respectivo regulamento;  
b) justificativa da solicitação;  
c) parecer circunstanciado do orientador;  
d) versão preliminar da dissertação, trabalho equivalente ou tese;  
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e) cronograma indicativo das atividades a serem desenvolvidas no 
período da prorrogação. 


