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RESOLUÇÃO PPGCOM/EGA/UFF Nº 01, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

Visa disciplinar os processos de autorização para 
defesa de Dissertação de Mestrado e Tese de 
Doutorado de discentes desligados dos cursos de 
Mestrado e Doutorado do PPGCOM/UFF. 

 

 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e considerando a reunião realizada 
no dia 04 de novembro de 2022, resolve: 

 

Art. 1º Homologar os procedimentos internos para autorização de defesa de Dissertações de Mestrado 
e Teses de Doutorado por discentes desligados dos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. 

Art. 2º A solicitação de autorização para defesa da Dissertação de Mestrado ou Tese de Doutorado de 
discente que tenha sido desligado/a dos Cursos de Mestrado e Doutorado do PPGCOM/UFF deverá ser 
encaminhada ao Colegiado do PPGCOM/UFF em até 30 dias após o comunicado oficial do desligamento 
pela Coordenação do PPGCOM/UFF. 

Art. 3º A solicitação deverá ser acompanhada obrigatoriamente dos seguintes documentos:  

a. Carta de solicitação de autorização para defesa de Dissertação de Mestrado ou Tese de 
Doutorado do PPGCOM/UFF, por parte da/o solicitante;  

b. Arquivo em formato pdf da Dissertação ou Tese em estágio avançado de elaboração; 
c. Histórico Escolar oficial do PPGCOM/UFF, contemplando o cumprimento total da carga horária 

mínima em disciplinas relativas ao curso de Mestrado ou Doutorado, emitida pela Secretaria do 
PPGCOM/UFF;  

d. Ata oficial do Exame de Qualificação de Mestrado ou Doutorado, atestando aprovação no 
referido exame, emitida pela Secretaria do PPGCOM/UFF; 

 

Art. 4º. O Colegiado do PPGCOM/UFF determinará a formação de Comissão Avaliadora para apreciar o 
material submetido e emitir parecer sobre autorização para defesa de Dissertação de Mestrado ou Tese 
de Doutorado. 

§1º. A referida Comissão Avaliadora deverá emitir seu parecer para submetê-lo à apreciação do 
Colegiado em reunião imediatamente subsequente para que esta instância se pronuncie sobre a 
solicitação de defesa de Dissertação de Mestrado ou Tese de Doutorado de discente desligado/a 
do PPGCOM/UFF. 



 
 

§2º. Na eventualidade de autorização para defesa de Dissertação de Mestrado ou Tese de 
Doutorado de discente desligado/a do PPGCOM/UFF, o Colegiado deverá determinar um prazo 
para defesa da Dissertação ou Tese perante Banca Examinadora, não podendo exceder 6 (seis) 
meses a partir da deliberação final.   

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor a partir do dia 07 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

FELIPE DA COSTA TROTTA 

Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação - UFF. 
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