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                    TRÂMITES PARA SOLICITAÇÃO DE EXTENSÃO DE PRAZO 
 
 

DEFESA DE PROJETO 
 
 

Enviar para o e-mail da coordenação: pgps-cch@uenf.br os seguintes documentos: 
 
 

 Carta do aluno (a) justificando a necessidade da extensão e solicitando a extensão, 
incluindo a quantidade de meses e/ou a data final da extensão. 

 Carta do orientador (a) justificando a necessidade da extensão e solicitando a extensão, 
incluindo a quantidade de meses e/ou a data final da extensão. 

 Cópia do trabalho como está no momento. 
 
 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO (DOUTORADO) 
 

 

Enviar para o e-mail da coordenação: pgps-cch@uenf.br os seguintes documentos: 
 

 Carta do aluno (a) justificando a necessidade da extensão e solicitando a extensão, 
incluindo a quantidade de meses e/ou a data final da extensão. 

 Carta do orientador (a) justificando a necessidade da extensão e solicitando a extensão, 
incluindo a quantidade de meses e/ou a data final da extensão. 

 Cópia do trabalho como está no momento. 
 

 
DEFESA FINAL 

 
 

Enviar para o e-mail da coordenação: pgps-cch@uenf.br os seguintes documentos: 
 
 

 Carta do aluno (a) justificando a necessidade da extensão e solicitando a extensão, 
incluindo a quantidade de meses e/ou a data final da extensão. 

 Carta do orientador (a) justificando a necessidade da extensão e solicitando a extensão, 
incluindo a quantidade de meses e/ou a data final da extensão. 

 Formulário de prorrogação de prazo preenchido e assinado. Disponível em 
https://uenf.br/posgraduacao/politicas-sociais/formularios/formulario-novo-prorrogacao-
de-defesa-proppg/  

 Cópia do trabalho como está no momento. 
 Relatório de atividades com respectivo cronograma. 

mailto:pgps-cch@uenf.br
mailto:pgps-cch@uenf.br
mailto:pgps-cch@uenf.br
https://uenf.br/posgraduacao/politicas-sociais/formularios/formulario-novo-prorrogacao-de-defesa-proppg/
https://uenf.br/posgraduacao/politicas-sociais/formularios/formulario-novo-prorrogacao-de-defesa-proppg/

