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REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO DO MESTRADO 

 

□ Comprovante de conclusão de 75% dos créditos exigidos e pelo menos 30 dias 

antes da provável data de defesa, emitido pela secretaria; 

□ Comprovação de 75% de frequência na disciplina obrigatória de Seminários em 

Farmacologia – Mestrado, emitido pelo coordenador da disciplina; 

□ Comprovante de aprovação no teste de língua estrangeira; 

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

(no mínimo 30 dias antes da defesa), membros (contendo a presença do 

orientador, de um docente da área e um de outra área de concentração do 

orientador) e título do manuscrito assinada pelo mestrando e seu orientador. 

 

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

manuscrito no formato de artigo científico, em 3 vias, no mínimo 15 dias antes da 

qualificação. 
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REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO DO DOUTORADO 

 

□ Conclusão de 75% dos créditos exigidos pelo menos 30 dias antes da data de 

defesa;  

□ Comprovante da submissão um artigo para publicação em periódico internacional 

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

área Ciências Biológicas II da CAPES, relativo à sua tese ou a atividades 

científicas desenvolvidas durante o período de doutorado. Este artigo não 

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

sua produção; 

□ Comprovação de 75% de frequência na disciplina obrigatória de Seminários em 

Farmacologia – Doutorado, emitido pelo coordenador da disciplina; 

□ Comprovante de aprovação no teste de língua estrangeira; 

□ 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 mestrando e seu orientador. 

 

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

projeto de pesquisa impresso, em 3 vias, no mínimo 15 dias antes da qualificação. 

 


