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RESOLUÇÃO Nº 27, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 

A PRESIDENTE DO COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL, do Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, 

resolve, ad referendum: 

 

 Art. 1º Estabelecer as atividades abaixo discriminadas na categoria de Atividades 

Obrigatórias do PPGBA, exigindo a presença dos alunos do curso de mestrado em Biologia 

Animal: 

I. Aula inaugural;  

II. Reunião com discentes; 

III. Palestras promovidas e/ou vinculadas ao PPGBA; 

IV. Sessões dos Seminários de Conclusão de Dissertação; 

V. Sessões dos Exames de qualificação. 

§ 1º: É exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas 

apresentações discriminadas em cada um dos itens III, IV e V.  

§ 2º: Justificativas de ausência para as atividades discriminadas nos itens I e II, 

serão aceitas apenas para os casos de falecimento de parente em primeiro grau e doença do 

discente, mediante a apresentação de documentação comprobatória. 

§ 3º: Justificativas de ausência nas atividades estabelecidas nos itens III a V, que 

deverá ser encaminhada em formulário próprio, pelo orientador, será submetida à apreciação 

pela coordenação do PPGBA, será considerada “Deferida” ou “Indeferida” levando-se em 

consideração o teor da argumentação e documentação comprobatória apresentada. 

Art. 2º  A  secretaria da coordenação do PPGBA divulgará as atividades e prazos na 

página do PPGBA, convocará os discentes via e-mail para as atividades obrigatórias e 

convidará para as atividades adicionais optativas.   

Parágrafo único: É de exclusiva responsabilidade do discente se manter atualizado 

sobre o cronograma semestral e anual, prazos e agenda das atividades do PPGBA. 

Art. 3º Casos omissos serão avaliados pelo colegiado. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revoga a Resolução Nº 35, de 05 de junho de 2014. 

 

Vanda Lúcia Ferreira, 

Presidente. 
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FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA EM ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS* 
 

Nome do Aluno: 

 

 

Turma de Ingresso do Aluno: 

 

Nome do Orientador: 

 

 

Assinatura do orientador: 

Local e Data de encaminhamento da justificativa 

 

 

Assinale o Item a ser justificado e informe a data do evento: 

 

Discriminação da atividade  Data do evento 

Dia/mês/ano 

I. Aula inaugural  
 

(   )  

II. Reunião com discentes 
 

(   )  

III. Palestras promovidas e/ou vinculadas ao PPGBA  
 

(   )  

Nome da(s) Palestra (s) ou evento (s): 

 

  

IV. Sessões dos Seminários de Conclusão de Dissertação 
 

(   )  

Nome da(s) Dissertação(es): 

 

  

V. Sessões dos Exames de qualificação 

Nome da(s) Qualificação(es): 

 
 

(   )  

 

Justificativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentação comprobatória: 

 

Discriminação do documento Formato apresentado 

(original, cópia, PDF, etc) 

1  

2  

3  
Parecer da coordenação do PPGBA:           (  ) DEFERIDO                             (  )INDEFERIDO 

 

 
*Formulário deve obrigatoriamente ser entregue ou encaminhado pelo orientador. 
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