
PPGM-UFRJ – PRAZOS DE DEFESA  

Turmas 2015–2021 (Mestrado e Doutorado) 

 

(1)  Data de matrícula na Plataforma Sucupira e no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) da UFRJ. 
(2)  Regulamento PPGM-UFRJ: “Art. 30 – Os prazos para integralização do curso de Mestrado Acadêmico e de Doutorado, durante o 

qual a matrícula do aluno será válida, são, respectivamente, de 24 (vinte e quatro) meses e de 48 (quarenta e oito) meses.” (Para 
prorrogação dos prazos estabelecidos no Art. 30, ver Art. 33.) 

(3)  Ao contrário dos demais alunos, discentes matriculados ao longo do “período de excepcionalidade” não têm um prazo original de 
defesa contado a partir da data de matrícula no Programa. 

(4)  A contagem iniciará em 14 de março de 2022; as turmas de Mestrado 2020 e 2021 têm portanto o mesmo prazo final de defesa. 

 

 

(1)  Data de matrícula na Plataforma Sucupira e no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) da UFRJ. 
(2)  Regulamento PPGM-UFRJ: “Art. 30 – Os prazos para integralização do curso de Mestrado Acadêmico e de Doutorado, durante o 

qual a matrícula do aluno será válida, são, respectivamente, de 24 (vinte e quatro) meses e de 48 (quarenta e oito) meses.” (Para 
prorrogação dos prazos estabelecidos no Art. 30, ver Art. 33.) 

(3)  Os alunos da turma de Doutorado 2015 já haviam superado o prazo original de defesa antes do início do período de 
excepcionalidade; a suspensão dos prazos em função da pandemia da COVID-19 incidiu, no caso, no período de prorrogação já 
anteriormente concedido pela Comissão Deliberativa do PPGM-UFRJ ou pela CPGP (“Cepeguinho”). Conforme aprovado pela 
Comissão Deliberativa em reunião ordinária de 21 de dezembro de 2021, alunos da turma de Doutorado 2015 e seus orientadores 
serão contatados para acompanhamento acadêmico individualizado. 

(4)  Ao contrário dos demais alunos, discentes matriculados ao longo do “período de excepcionalidade” não têm um prazo original de 
defesa contado a partir da data de matrícula no Programa. 

(5)  A contagem iniciará em 14 de março de 2022; as turmas de Doutorado 2020 e 2021 têm portanto o mesmo prazo final de defesa. 

 

 

João Vicente Vidal 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Música 

Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Turmas de 

Mestrado 
Data de matrícula (1) Prazo original de defesa (2) 

Novo prazo de defesa  

(Instrução Normativa 03-2021) 

2018 2 de julho de 2018 2 de julho de 2020 2 de julho de 2022 

2019 1º de julho de 2019 1º de julho de 2021 1º de julho de 2023 

2020 16 de novembro de 2020 – (3) 14 de março de 2024 (2, 4) 

2021 6 de setembro de 2021 – (3) 14 de março de 2024 (2, 4) 

Turmas de 

Doutorado 
Data de matrícula (1) Prazo original de defesa (2) 

Novo prazo de defesa  

(Instrução Normativa 03-2021) 

2015 24 de agosto de 2015 24 de agosto de 2019 – (3) 

2016 1º de julho de 2016 1º de julho de 2020 1º de julho de 2022 

2017 3 de julho de 2017 3 de julho de 2021 3 de julho de 2023 

2018 2 de julho de 2018 2 de julho de 2022 2 de julho de 2024 

2019 1º de julho de 2019 1º de julho de 2023 1º de julho de 2025 

2020 16 de novembro de 2020 – (4) 14 de março de 2026 (2, 5) 

2021 6 de setembro de 2021 – (4) 14 de março de 2026 (2, 5) 


