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INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2020 
 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para            
Saúde (PPG-CAPS), em reunião realizada em 23 de junho de 2020, discutiu os requisitos              
para a titulação dos discentes matriculados nos Cursos de Mestrado e Doutorado no             
programa e em conformidade com o Regimento do PPG-CAPS definiu que: 
 
1. Para integralização do curso de Mestrado o discente deverá: 

 
a- Obter, no mínimo, 29 créditos em disciplinas, dos quais 7 deverão ser referentes              
a disciplinas obrigatórias e 22 referentes a disciplinas optativas.  
 
b- Obter 30 créditos referentes ao desenvolvimento da dissertação em Elaboração           
do Trabalho de Dissertação (I e II).  
 
c- Obter ao final do curso, no mínimo, o total de 59 créditos que contabilizam a                
carga horária de 885 horas.  
 
d- Ser aprovado na defesa do seu projeto de dissertação que deverá ocorrer ao final               
do primeiro semestre do curso, conforme disposto nos § 4º e § 5º do Artigo 40,                
Seção I do Capítulo IX, do Regimento do curso. 
 
e- Ser aprovado no Exame de Proficiência em Língua Inglesa, cujo calendário será             
divulgado previamente, até o terceiro semestre de matrícula no curso.  

 
Para defesa da Dissertação será exigida a submissão de pelo menos um artigo referente ao               
tema do trabalho em periódico científico indexado, com qualificação em estrato superior            
daCapes, além da obtenção de todos os quesitos listados (a-e). 

 
2. Para integralização do curso de Doutorado o discente deverá: 

 



a- Obter, no mínimo, 42 créditos em disciplinas, dos quais 18 deverão ser             
referentes a disciplinas obrigatórias e 24 referentes a disciplinas optativas.  
 
b- Obter 70 créditos referentes à Elaboração do Trabalho de Tese (I ao VII). A               
inscrição do discente na “Elaboração do Trabalho de Tese” subsequente estará           
condicionada ao envio, à coordenação, da avaliação do discente pelo orientador. 
 
c- Obter ao final do curso, no mínimo, o total de 112 créditos que contabilizam a                
carga horária de 1680 horas.  
 
d- Ser aprovado, na defesa de seu projeto de tese, no final do terceiro semestre               
após a matrícula, conforme disposto §9º do Artigo 40, Seção I, Capítulo IX, do              
Regimento do curso. 
 
d- Ser aprovado no Exame de Redação em Língua Inglesa, cujo calendário será             
divulgado previamente, até o sétimo semestre de matrícula no curso. O PPG-CAPS            
oferecerá, no mínimo, um exame por ano. 
 
e- Ser aprovado no Exame de Proficiência em Segunda Língua Estrangeira, cujo            
calendário será divulgado previamente, até o sétimo semestre de matrícula no           
curso.  
 
f- Submeter-se ao Exame de Qualificação até o sexto semestre de matrícula no             
curso. O Exame de Qualificação consistirá na elaboração e apresentação de um            
projeto de pesquisa apresentando interface com diferentes linhas de pesquisa do           
programa, destacando a interdisciplinaridade. Esse projeto poderá ser uma         
adaptação do próprio projeto de tese do discente ou um projeto novo. Para o              
agendamento do Exame de Qualificação o discente deverá ter realizado a           
submissão, em revista classificada pela CAPES em estrato superior de, no mínimo,            
um artigo científico. 

 
Para defesa da Tese será exigida a publicação de pelo menos um artigo referente ao tema                
do trabalho em periódico científico indexado, com qualificação em estrato superior da            
CAPES, além da obtenção de todos os quesitos exigidos pelo Programa (a-f) 
 
 
3. É facultativo ao discente de mestrado ou doutorado a obtenção de 1 a 2 créditos               
referentes a Atividades Acadêmicas Especiais. As atividades que podem ser consideradas           
“Atividades Acadêmicas Especiais” e suas respectivas cargas horárias de aproveitamento          
são previamente estabelecidas pelo colegiado do programa e divulgadas em listagem           
própria.  
 
4. Esta DTS entrará em vigor na data de sua publicação. 
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