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REQUISITOS PARA DEFESA DE MESTRADO 

 

□ Comprovante de conclusão dos créditos exigidos e pelo menos 30 dias antes da 

provável data de defesa, emitido pela secretaria; 

□ Estar em dia com a documentação na secretaria (Histórico da Pós, declaração 

negativa da biblioteca do setor, cópia do diploma de graduação – frente e verso 

–, cópia da certidão de nascimento ou casamento, cópia do RG e a entrega do 

projeto conforme arts. 59 e 60 das Normas Internas); 

□ Comprovante e folha de rosto do envio de um artigo científico relacionado ao seu 

projeto de mestrado para publicação em revista internacional indexada, 

enquadrada no mínimo como B2 pelo fator de impacto vigente no QUALIS da 

área Ciências Biológicas II da CAPES. Este artigo científico não poderá ser ou 

ter sido usado por outro aluno deste Programa como comprovação de sua 

produção, mesmo que tenham vários alunos do programa como co-autores; 

□ Carta para o colegiado do Programa, indicando a data e hora da banca de defesa, 

membros (contendo a presença do orientador, de um docente da área e um de 

outra área de concentração do orientador) e título da tese assinada pelo 

mestrando e seu orientador; 

 

Após aprovação do pedido pelo colegiado, entregar na Secretaria do Programa a 

pro-forma da dissertação impressa, em 3 vias, no mínimo 15 dias antes da defesa. 
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REQUISITOS PARA DEFESA DE DOUTORADO 

 

□ Comprovante de conclusão dos créditos exigidos e pelo menos 30 dias antes da 

provável data de defesa, emitido pela secretaria; 

□ Estar em dia com a documentação na secretaria (Histórico da Pós, declaração 

negativa da biblioteca do setor, cópia do diploma de graduação – frente e verso 

–, cópia da certidão de nascimento ou casamento, cópia do RG e a entrega do 

projeto conforme arts. 59 e 60 das Normas Internas); 

□ Comprovante do aceite e folha de rosto do aceite de pelo menos um artigo para 

publicação em revista técnico-científica enquadrada no mínimo como B2, 

segundo a classificação QUALIS vigente na área Ciências Biológicas II da 

CAPES, com aprovação de seu orientador, sendo que pelo menos um dos 

artigos deve ser relativo à tese do doutorando, enquanto que o outro pode estar 

relacionado a demais atividades desenvolvidas durante o doutorado e cada 

artigo científico poderá ser apresentado ao Colegiado apenas uma vez, mesmo 

que tenha vários alunos de pós-graduação como co-autores; 

□ Carta para o colegiado do Programa, indicando a data e hora da banca avaliadora, 

membros (contendo a presença do orientador, de um docente da área e um de 

outra área de concentração do orientador, todos doutores) e título do 

manuscrito assinada pelo doutorando e seu orientador até 60 dias antes da 

defesa. 

 

Após aprovação do pedido pelo colegiado, entregar na Secretaria do Programa a 

pró-forma da tese impressa, em 5 vias, no mínimo 30 dias antes da defesa. 

 


