
PORTARIA FUNED/DPD/PPGBIOTEC N° 003, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Dispõe sobre os critérios para trancamento total e 

parcial de matrícula, os prazos e dá outras providências. 

A Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Fundação Ezequiel Dias - FUNED, Dra. Sílvia Ligório 

Fialho, no uso das atribuições conferidas pela Portaria FUNED Nº068, de 06 de dezembro de 

2018 e em observância às normas contidas no Regimento do PPGBIOTEC (Programa de Pós-

graduação em Biotecnologia), 

  

Resolve: 

Art. 1° - O aluno, com anuência do Orientador, poderá solicitar ao Colegiado do Programa de 

Pós-graduação em Biotecnologia (CPPGBiotec) o trancamento da matrícula em uma ou mais 

disciplinas. Para tal, o mesmo deve apresentar uma justificativa pertinente, a qual será analisada 

pelo colegiado. 

Parágrafo primeiro – Durante o curso do Mestrado poderá ser concedido trancamento de 

matrícula apenas uma vez na mesma disciplina. 

Parágrafo segundo – O aluno poderá solicitar o trancamento no período compreendido entre a 

matrícula e até 1/3 da carga horária total prevista para a disciplina. 

Art. 2° - Em casos especiais o CPPGBIOTEC poderá conceder o pedido para trancamento total de 

matrícula, desde de que os motivos sejam relevantes e tenha a anuência do Orientador. Neste 

caso, o período de trancamento não será computado para efeito de integralização do tempo 

máximo para defesa da dissertação. 

Parágrafo primeiro -  Se o aluno estiver em período de prorrogação de prazo para defesa de 

dissertação não poderá ser concedido trancamento de qualquer natureza, a não ser por 

problemas de saúde e sob anuência do CPPGBiotec. 

Art. 3° - O tempo máximo, total, para defesa da dissertação é de 36 meses da data da matrícula 

inicial. O aluno que não defender neste prazo será excluído do Programa. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sílvia Ligório Fialho 

Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento 

Coordenadora do PPGBiotec  

Fundação Ezequiel Dias 

 

 


