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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

I Portaria Normativa n°. 002, de 24 de novembro de 2017.

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições

que lhe confere o Regimento Geral da UFRRJ, e com base na competência delegada pelas

Portarias GR n". 402, de 27 de março de 2017, e GR n° 455, de 28 de março de 2017 do

Magnífico Reitor,

RESOLVE

I - Fica estabelecido que a data constante dos diplomas, históricos e demais

declarações será sempre a data da colação de grau, cuja formalidade

concede o título inerente ao curso concluído pelo (a) aluno (a).

II - Fica estabelecida a obrigatoriedade da atenção aos prazos estabelecidos

pelo art. 57, da Deliberação N°84 de 22 de agosto de 2017, que exige a

entrega do trabalho de conclusão de curso à secretaria acadêmica da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em até 60 dias corridos após a sua

defesa.

Ill - Aos discentes regularmente matriculados nos cursos de pós-graduação

aprovados por banca de defesa de trabalho final de curso, que não

atenderem ao prazo estampado no item lI, não poderão pleitear a expedição

de diplomas, históricos e demais documentos, na forma dos parágrafos art.

57, da Deliberação N° 84 de 22 de agosto de 2017.



IV - O aluno que se encontrar na situação descrita no item LU terá a

concessão de diplomas, históricos e demais documentos vinculadas a

decisão do Colegiado de cada curso, que decidirá sobre a sua viabilidade

caso a caso, conforme §§ 1° ao 3°, do art. 57, da Deliberação N° 84 de 22 de
agosto de 2017.

V - Caso haja necessidade extraordinária de confecção de diplomas,

históricos e demais documentos antes da data referida pelo item I, deverá

ser feito requerimento devidamente justificado e sua viabilidade será

analisada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

VI - As instruções normativas contidas nesta portaria surtem efeitos a partir
da data em que foi publicada.
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