
Instruções para Discentes
Secretaria do PPGG;

1. Uso  do  telefone:  não  são  permitidas  ligações  de  interesse  pessoal,  ou  entre
orientando/orientador com o telefone da secretaria do PPGG.

2. Impressora/copiadora:  não podem ser  feitas  impressões  ou cópias  de documentos  de
ordem pessoal ou pedagógicas, bem como não serão feitas cópias eletrônicas (scanner).

3. Documentos:  os  discentes  podem requerer  documentos  via  e-mail,  com exceção  do
Pedido de Diploma, e outros com regulamentação específica de solicitação.
3.1 – Prazo: os documentos que forem solicitados, serão entregues/enviados no prazo de
48 à 72 horas pela secretaria do PPGG. As solicitações deverão ser feitas via  e-mail,
através do endereço eletrônico ppgg.unicentro@gmail.com.

4. Equipamentos:  equipamentos  como  computadores,  impressoras,  telefone  e  outros
disponíveis  na  secretaria  do  PPGG,  são  para  uso  exclusivo  em  expediente
administrativo.

5. Questões  financeiras.  O  Programa  de  Pós-Graduação  oferece  apoio  financeiro  aos
discentes,  com  recursos  oriundo  do  Programa  de  Apoio  à  Pós-Graduação,
PROAP/CAPES.  Do  montante  recebido  anualmente,  um percentual  é  destinado  aos
discentes, (preservado o recurso para realização de bancas de defesa de mestrado e/ou
doutorado)  considerando  que  destes  recursos,  os  docentes  devem  também  ser
contemplados, além de ser utilizado para despesas adicionais do programa, como Bancas
de Defesa, participação de Professores convidados, entre outros.

6. Apoio  Acadêmico.  Na  secretaria  do  programa,  são  prestados  os  serviços  de  apoio
acadêmico, no que diz respeito à emissão de Registro Acadêmico, R.A, informações
sobre horários das aulas, documentos, além do controle geral dos discentes. Ainda nesta
questão, os alunos receberão apoio e orientações para acesso ao aluno on-line.

7. Regulamentos. Toda a regulamentação necessária aos discentes, encontra-se disponível
na página eletrônica do Programa de Pós-Graduação,  através  do endereço eletrônico
http://www.unicentro.br/posgraduacao/mestrado/geografia/,  bem  como  modelos  de
documentos para solicitação de auxílio financeiro, concessão de bolsa, requerimentos,
entre outros.

8. Representantes  discentes  no  Programa.  São  indicados  pelos  pares,  dois  nomes  para
representação  discente,  sendo  um no colegiado  e  outro  para  comissão  de  bolsas  do
Programa.  Esses  representantes  são  escolhidos  por  meio  de  consulta  entre  alunos
regulares.

9. Comissão de Bolsas. Composta pelo Coordenador do PPGG, na condição de Presidente,
mais um representante docente e um representante discente. Esta tem como função tratar
dos assuntos pertinentes às bolsas do Programa.

10. Cronograma. O Cronograma de atividades deverá ser desenvolvido durante o período do
curso de mestrado ou de doutorado, e deverá ser assinado em duas vias pelo orientador e
seu  respectivo  orientando.  Este  deverá  ser  entregue  na  secretaria  do  programa  ser
seguido com fidelidade

11. A secretaria do Programa de Pós-Graduação, encontra-se à disposição para auxílio e
maiores  esclarecimentos,  quer  seja  de  forma  coletiva  ou  individual. A secretaria  do
PPGG  reserva  o  direito  de  não  auxiliar  quanto  à  interpretação  de  regulamentos,
normativas ou outros documentos de interesse do discente.
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