SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

PORTARIA nº 06 de 11 de SETEMBRO de 2015
Estabelece prazo para análise e publicação de
Editais de seleção dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu.
O Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, no uso
de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a Resolução n° 25/2014/CONEPE, que estabelece as normas da
Pós-Graduação na UFS;
CONSIDERANDO a Resolução n° 03/2014/CONSU, que aprova o Regimento Interno
da Reitoria;
CONSIDERANDO o que estabelece a Portaria n° 3512, de 15 de outubro de 2013, que
normatiza a elaboração de editais para os processos seletivos dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu da UFS;
R E S O L V E:
Art. 1º. Estabelecer prazos para análise e publicação por parte da COPGD,
especificamente pela Divisão de Controle e Registro Acadêmico (DCRA), de Editais de
seleção de alunos para os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFS.
Art. 2º. A DCRA terá até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de recepção do
Edital de seleção do Programa, para proceder à análise e devolver ao programa para correções
e/ou ajustes.
§1º. Após a análise da DCRA, não havendo correções e/ou ajustes o Edital será
publicado.
§2º Havendo necessidade de correções e/ou ajustes a DCRA enviará o Edital ao
Programa de Pós-Graduação. Depois de efetuadas todas as correções e/ou ajustes requeridos o
Programa reenviará à DCRA, e esta terá dois dias úteis para análise final e publicação do
Edital.

Art. 3º. Todos os Programas de Pós-Graduação deverão considerar no planejamento
dos seus processos seletivos o tempo necessário para análise dos Editais pela DCRA.
Art. 4º. A COPGD fica igualmente obrigada a cumprir os prazos estabelecidos nesta
Portaria.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser publicada na página
eletrônica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - POSGRAP desta instituição.

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

Prof. Dr. Marcus Eugênio Oliveira Lima
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

