PREZADO (A) MESTRANDA (A)
Verifique na tabela abaixo apresentada, os 12 (doze) pré-requisitos
fundamentais que precisam ser cumpridos para autorizar a defesa de sua
dissertação do Mestrado em Biociências e Saúde.
Marque com um “X” apenas os quesitos cumpridos.

Houve o cumprimento de 9 (nove) créditos em disciplinas
obrigatórias, com a respectiva aprovação em cada uma delas.

Houve o cumprimento de 9 (nove) créditos em disciplinas optativas,
com a respectiva aprovação em cada uma delas.

Houve o cumprimento do prazo mínimo de 12 meses e máximo de
24 meses para a conclusão do curso.
Ofício assinado pelo orientador da dissertação atestando que a
dissertação e o (a) mestrando (a) estão aptos à defesa do
trabalho. O ofício deve indicar em comum acordo com o (a)
mestrando (a) os membros da banca examinadora da dissertação
de mestrado, contendo o nome de cada membro, a formação de
graduação e de pós-graduação, instituição em que é afiliado com
departamento ou curso, data de previsão da defesa, horário, título
do trabalho e nome do (a) mestrando (a). Identificar o examinador
externo. (conforme modelo sugerido pelo programa).
Entrega de uma cópia em meio digital (gravada em CD ou pen
drive), em formato.pdf e word), contendo os seguintes arquivos:
Dissertaçãofulanodetal.doc (conforme modelo sugerido
pelo programa).
Comprovante original de aprovação do exame de proficiência em
Língua Estrangeira (Inglês).

Comprovante de publicação, ou de aceite, ou comprovação de
envio de pelo menos 1 (um) artigo científico, em periódico de extrato
B2 ou superior de acordo com o Qualis arbitrado pela CAPES na
área Interdisciplinar, resultante dos trabalhos de pesquisas
realizados no programa.

Comprovante de participação em pelo menos um evento científico
interno.
Comprovante de participação em pelo menos um evento científico
externo.
Comprovante de apresentação de um trabalho científico em
qualquer um dos eventos anteriores.

Houve participação sua em 4 defesas de dissertação?
Currículo Lattes atualizado, devendo obrigatoriamente conter:
- comprovante de participação do evento científico interno.
- comprovante de participação do evento científico externo.
- comprovante de apresentação em um dos eventos anteriores.
- publicação do artigo e demais produções
- Linha de Pesquisa e Projeto de Pesquisa.
Para estar apto (a) a defender a sua Dissertação de Mestrado, é
necessário que TODOS os itens supracitados estejam plenamente atendidos.
No caso de, por qualquer razão, algum ter sido deixado de ser marcado,
procure atende-lo o mais brevemente possível, lembrando que o prazo máximo
para a defesa é de 24 meses, contados a partir do primeiro dia de aula que
você cursou no início do Programa.
Caso perceba quaisquer dificuldades para o cumprimento de um ou mais
quesitos, procure imediatamente o seu orientador ou, na falta deste, a
Coordenação do Programa.
O Protocolo para a defesa da dissertação deverá ser realizado na
secretaria do curso, com no mínimo 30 dias de antecedência.
O (A) mestrando (a) é responsável pelo cumprimento de todos os prazos
e requisitos a ele (a) incumbidos. O não atendimento implicará em
impossibilidade de realização da defesa da Dissertação. A Coordenação e a
Secretaria do Programa estarão sempre à disposição para auxilia-lo (a) no que
for preciso.
Atenciosamente
Coordenação do Programa de
Mestrado em Biociências e Saúde

