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RESOLUÇÃO INTERNA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA 

VEGETAL N° 01 DE 30 DE MARÇO DE 2015 

 

 

 

Estabelece o REGIMENTO INTERNO com 

normas e procedimentos sobre a distribuição de 

recursos Proap, concessão de auxílio congresso 

para alunos, exames de qualificação, indicação de 

bancas, defesas de dissertações e teses, 

credenciamento de docentes. 

 

 

 

 

A Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em reunião realizada em 30 de março de 2015,  

 

RESOLVE: 

 

1. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PROAP  

 

De acordo com a disponibilidade, serão distribuídas cotas para as rubricas consumo e serviços 

(limite de três alunos por orientador), auxílio para participação em congressos, diárias para coleta 

e auxílio tese. 

 

 

2. CONCESSÃO DE AUXÍLIO CONGRESSO PARA ALUNOS 

 

2.1. Prazo 

A solicitação deverá ser apresentada à secretaria 45 dias úteis antes do início do evento. 

 

2.2. Requisitos 

a) Estar em dia com as atividades curriculares 

b) Comprovantes de inscrição e aceite do trabalho  

c) Concordância do orientador 

 

2.3. Ao retornar 

a) Certificado de participação 

b) Relatório de viagem 
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3. EXAMES DE QUALIFICAÇÃO  

 

3.1. Os exames de qualificação serão realizados no âmbito da disciplina Seminários de 

Qualificação, com a apresentação do projeto de pesquisa contendo os seguintes itens:  

a) Introdução 

b) Objetivos  

c) Metodologia 

d) Resultados obtidos 

e) Discussão parcial  

f) Conclusões 

g) Perspectivas  

h) Referências bibliográficas 

i) Cronograma geral, destacando o que já foi concluído e o que resta fazer 

j) Os alunos de doutorado deverão ainda anexar ao documento o manuscrito de um artigo 

contendo resultados da tese, cujo comprovante de submissão deverá ser enviado à 

secretaria do Programa no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após o exame.  

 

3.2. Prazos 

 

Mestrado: Os exames das turmas de mestrado deverão ser realizados 13 (treze) meses após 

o ingresso.  

 

Doutorado: Os exames das turmas de doutorado deverão ser realizados 25 (vinte e cinco) 

meses após o ingresso.  

 

3.3. A disciplina será oferecida em período determinado na grade anual - não serão aceitos 

adiamentos e a presença dos inscritos é obrigatória (freqüência mínima de 75%).   

 

3.4. Critérios de avaliação da disciplina Seminários de Qualificação 

 

3.4.1. A nota final da disciplina será baseada dos seguintes critérios: 

a) Clareza da redação e organização do texto (conteúdo, coerência, domínio da linguagem) 

(1 PONTO) 

b) Adequação das técnicas e procedimentos de análise adotados (1 PONTO) 

c) Resultados já obtidos (1 PONTO)  

d) Potencial de produção bibliográfica qualificada (1 PONTO) 

e) Abrangência e atualização da bibliografia (1 PONTO) 

f) Exequibilidade de conclusão dentro do prazo estabelecido/Perspectivas e resultados 

esperados (1 PONTO) 

g) Desembaraço e domínio do tema (apresentação oral e discussão subsequente) (2 

PONTOS) 

h) Qualidade do manuscrito do artigo a ser submetido – apenas para os alunos de 

doutorado (1 PONTO) 

i)  Relatório final sobre o conteúdo apresentado pelos outros alunos inscritos (1 PONTO)  
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3.4.2. Formulários de avaliação contendo os itens acima, além de espaço para recomendações, 

serão encaminhados à banca examinadora, pelo menos uma semana antes da data do exame. 

 

3.5. No prazo de 30 dias após o exame, alunos aprovados com restrições deverão apresentar ao 

membro interno da banca uma nova versão do trabalho (em meio digital), além de cópias dos 

formulários de avaliação e dos exemplares com anotações dos examinadores, para análise da 

adequação das modificações.  

 

3.5.1. Caso o parecer emitido revele o não cumprimento das recomendações da banca 

examinadora, o aluno será considerado reprovado na disciplina. 

 

3.5.2. O aluno considerado reprovado poderá realizar novo exame de qualificação em até seis 

meses após a reprovação. 

 

3.6. Os alunos de doutorado deverão apresentar comprovante de submissão de artigo como 

primeiro autor, em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a realização do exame 

de qualificação. O cumprimento dessa exigência constitui critério para manutenção da 

bolsa, se houver. 
 

3.7. O andamento do trabalho de tese ou dissertação após o exame de qualificação será avaliado 

por uma comissão de acompanhamento, constituída pelo orientador e pelo membro interno da 

banca, sendo estabelecido o prazo de seis meses para o mestrado e doze meses para o doutorado.   

 

3.7.1. O aluno deverá entregar ao membro interno da banca, pelo menos 07 dias antes do 

horário agendado para a reunião da comissão, uma nova versão do exame de qualificação (em 

meio digital), destacando (cor diferente ou realce):  

a) Novos resultados (não apresentados na qualificação)  

b) Alterações realizadas para atendimento das recomendações da banca examinadora  

c) Etapas já realizadas e aquelas a serem finalizadas, dentro do cronograma geral. 

 

 

4. INDICAÇÃO DE BANCAS 

 

4.1. A indicação de bancas examinadoras de exames de qualificação, dissertações e teses 

deverá ser encaminhada à CPG até, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes da data prevista para 

defesa.  

 

4.2. A indicação do membro externo da banca deverá ser acompanhada de cadastro em 

formulário do PGBV, quando necessário. 

 

4.3. No caso de dissertações e teses, o revisor deverá ser um membro da banca examinadora 

(titular ou suplente). 

 



  

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 
Programa de Pós Graduação em Biologia vegetal 

 
4.4. Para a homologação dos nomes indicados, será utilizado como critério a produção de, no 

mínimo, três artigos no último triênio.  

 

4.5. Não poderão ser designados para compor as bancas:  

 

a) cônjuges, companheiros ou parentes do aluno e/ou do orientador; 

b) co-orientador ou colaboradores do trabalho de tese ou dissertação. 

 

 

 

5. DEFESAS DE DISSERTAÇÕES E TESES 

 

5.1. Documentos necessários 

 

a) Comprovantes de depósito de exsicata do material vegetal utilizado no Herbário da UERJ 

(quando for o caso), com duplicatas para herbários pertinentes. 

b) Comprovante de aceitação de artigo contendo resultados da tese, como primeiro autor 

(apenas para os alunos de doutorado). 

c) Carta de encaminhamento do orientador 

 

5.2. Prazos 

 

5.2.1. A entrega ao revisor deverá ocorrer em até, no mínimo, 45 dias antes da data prevista 

para defesa.  

a) Após a entrega, o aluno deverá apresentar o comprovante de recebimento do trabalho 

pelo revisor à secretaria do Programa. 

b) O revisor deverá encaminhar à secretaria o parecer em formulário específico do PGBV, 

15 dias após o recebimento do trabalho.  

 

5.2.2. A entrega da dissertação/tese à banca deverá ser efetuada em até, no máximo, 20 dias 

antes da data prevista para defesa, acompanhada das cartas convite disponibilizadas pela 

secretaria do programa.  

 

5.2.3. Dissertações e teses aprovadas com restrição deverão ser re-encaminhadas pelo 

orientador em até, no máximo, seis meses após a defesa, para análise e emissão de parecer pelo 

membro da banca definido naquela ocasião.  

 

 

6. CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 

6.1. Novos docentes 

 

Novos docentes serão credenciados de acordo com o critério de produção de um mínimo de 

cinco artigos nos últimos cinco anos, sendo pelo menos um com índice B1 ou superior. 
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6.2. Recredenciamento anual 

 

Para o recredenciamento anual, o docente deverá ter orientado, pelo menos, um aluno e possuir 

uma produção mínima três artigos no triênio. 

 

6.3. Co-orientador 

 

Quando for o caso, o cadastramento de co-orientador (Art. 10
o 

 Regulamento Específico) deverá 

ser efetuado após a matrícula, em até 12 meses para o mestrado e 30 meses para o doutorado. 

 

  

 

 

 


