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Instrução Normativa 01/MPENF/2017                       

                

 Florianópolis, 16 de agosto de 2017. 

 

 

Dispõe sobre o procedimento para solicitação de prorrogação de prazo 

para defesa da dissertação do Programa de Pós-Graduação Gestão do 

Cuidado em Enfermagem – Modalidade Mestrado Profissional da 

Universidade Federal de Santa Catarina – MPENF/UFSC. 

 

 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem do Programa 

de Pós-Graduação de Enfermagem – Modalidade Curso de Mestrado Profissional da Universidade Federal de 

Santa Catarina – MPENF/UFSC, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Resolução 

95/CUN/2017 e no Regimento interno do Curso, e o que deliberou, por unanimidade, o Colegiado Delegado 

do MPENF/UFSC, em reunião realizada em 16/08/2017. 

 

 

RESOLVE:  
 

 

Fixar os procedimentos a serem seguidos para solicitação de prorrogação de prazo para defesa da 

dissertação, estabelecendo-se o que segue: 

 

1. O discente deverá entregar à Secretaria Acadêmica do MPENF, no prazo máximo de 02 (dois) meses 

antes do término de conclusão do curso, os seguintes documentos: 

 

a) formulário de solicitação de prorrogação de prazo para defesa, contendo a justificativa, o 

prazo de prorrogação solicitado e parecer de seu orientador; 

b) cronograma das atividades a serem desenvolvidas; 

c) CD contendo as etapas da dissertação concluídas e as que serão finalizadas. 

 

2. O(A) Coordenador(a) Didático-Pedagógico do Programa analisará os documentos entregues, 

emitindo parecer sobre a possibilidade de prorrogação de prazo; 

 

3. Somente será concedida a prorrogação do prazo solicitada após apreciação do parecer emitido 

pelo(a) Coordenador(a) Didático- Pedagógico pelo Colegiado Delegado do Programa. 

 

4. Os casos especiais serão discutidos no Colegiado Delegado do Programa. 

 

 

 

 
Documento homologado no Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação Gestão do Cuidado em 

Enfermagem do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem – Modalidade Mestrado 

Profissional/UFSC de 16/08/2017. Original firmado na Secretaria do MPENF 

 


