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INSTRUÇÃO NORMATIVA No 03/2020/P2CEM DE 21 DE AGOSTO DE 2020

Regulamenta os requisitos dos discentes
matriculados
nas
Atividades
Obrigatórias de Pesquisa em 2020.
O Colegiado de Pós-Graduação do P2CEM no uso de suas atribuições, e
Considerando a impossibilidade da realização de atividades presenciais na UFS
devido à pandemia do novo coronavírus;
Considerando a necessidade de cumprimento dos prazos de conclusão do curso;

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar a entrega e apresentação pública do relatório de Atividades
Obrigatórias de Pesquisa pelo mesmo número de meses em que o P2CEM permanecer
sem atividades presenciais devido à pandemia do novo Coronavírus.
Art. 2º. Caso haja algum discente que deseja apresentar/defender sua dissertação/tese
até fevereiro de 2021, este poderá substituir o relatório e a apresentação pública de sua
pesquisa pela entrega de um documento com a versão em fase final da sua dissertação
ou tese até a data de 15/12/2020. A comissão de avaliação desta versão do trabalho
será composta pelo coordenador do P²CEM mais um docente do P2CEM escolhido
pelo orientador do aluno, o qual obrigatoriamente fará parte da banca final do discente.
Art. 3º. É exigido ao discente que optar por antecipar a atividade de pesquisa através
da entrega da versão preliminar do seu trabalho, que aquele, obrigatoriamente,
apresente/defenda sua dissertação/tese até o dia 28/02/2021. Caso isso não ocorra, a
atividade obrigatória de pesquisa realizada de modo antecipado, bem como a nota
obtida, não serão computadas no histórico do discente, tendo este que entregar o
relatório e realizar a apresentação pública das suas pesquisas junto com os demais
discentes.

Art. 4º. Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data, ficando revogadas outras
disposições em contrário.
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