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RESOLUÇÃO DO CONSEPE Nº 197, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015

 

(Revogada e substituída pela Resolução nº 228, de 13 de julho de 2018) 

 

Retifica o Art. 47 do Regimento da Pós-Graduação da 

UFABC. 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) DA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e 

considerando: 

 as deliberações ocorridas na VIII sessão da Comissão de Pós-Graduação 

(CPG), no dia 21 de setembro de 2015;  

 o Art. 47 do Regimento da Pós-Graduação stricto sensu da Universidade 

Federal do ABC (UFABC), aprovado pela resolução ConsEPE nº 186, de 13 de janeiro de 2015; 

 as novas normas internas dos Programas de Pós-Graduação (PPG) da 

UFABC aprovadas pela Comissão de Pós-Graduação (CPG), no período de maio a setembro de 

2015, para adequação ao novo Regimento da Pós-Graduação; e 

 as deliberações ocorridas em sua IX sessão ordinária, realizada em 20 de 

outubro de 2015,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Retificar o Art. 47 do Regimento da Pós-Graduação stricto sensu da 

UFABC, que passa a ter a seguinte redação: “O discente que ingressou em PPG da UFABC até o 

3º quadrimestre de 2014 poderá optar pelo enquadramento neste Regimento e nova norma do 

PPG, e o discente que ingressou durante o ano de 2015, poderá optar pelo enquadramento no 

antigo Regimento e antiga norma do PPG, sendo que a opção deverá ser formalizada mediante 

declaração assinada e entregue em formato digital à ProPG até o prazo máximo de 31 de 

dezembro de 2015.” 

 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC.  

 

 

 

Dácio Roberto Matheus 

Presidente em exercício 
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