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ATO DELIBERATIVO No 03/2013 

 
 

             O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
GERONTOLOGIA BIOMÉDICA, no uso de suas atribuições, conforme o art. 39 do 
Regimento Geral da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com 
concordância da Comissão Coordenadora do Programa, reunida do dia 10 de junho 
de 2013, RESOLVE: Estabelecer 1 artigo submetido e 1 artigo publicado como 
atividade obrigatória para defesa e aprovação das teses. 
 
 
- 1 artigo publicado em periódico com Qualis B3 ou superior, com o orientador, 
escrito durante o curso de pós-graduação; e 

- 1 artigo submetido para publicação com o orientador, em periódico com Qualis B1 
ou superior, escrito durante o curso de pós-graduação, documentado por carta de 
recebimento ou aceite do editor, com data de 45 dias de antecedência a data 
prevista para defesa.  

Obs.: Na ocasião do requerimento de defesa para o programa o artigo já deve ter 
sido submetido.  

Parágrafo Único: Ambos devem estar relacionados com o projeto de tese aprovado 
pela Comissão Científica e Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS, podendo um 
deles ser artigo de revisão.  

 

Art. 1º - Sobre este Ato Deliberativo 
 
As normas deste Ato Deliberativo revogam os atos deliberativos 04/2009 e 05/2012 
e passam a vigorar na data de sua publicação e serão obrigatórias para alunos que 
ingressarem a partir de 2010/1 e facultativas para alunos com ingresso anterior a 
2010/1. Os casos excepcionais serão julgados pela Comissão Coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica. 

 
 

Porto Alegre, 10 de junho de 2013. 
 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Irênio Gomes 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação  

em Gerontologia Biomédica 


