
ATO DE DELIBERAÇÃO PPGBCM 02/2013 
 
 

Considerando o compromisso com a formação integral do pós-graduando em 
Biologia Celular e Molecular, a Comissão Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Biologia Celular e Molecular (PPGCBM), no uso das atribuições 
que lhe confere o Regimento Geral da PUCRS, resolve estabelecer normas para 
a realização dos seminários de acompanhamento e exames de qualificação dos 
alunos do curso de doutorado do PPGBCM. 

  
 
Art. 1o – Os seminários de acompanhamento são apresentações feitas pelos estudantes de 
doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular com a finalidade de 
relatar à Comissão Coordenadora o andamento do projeto de tese. Visa também a detectar 
precocemente eventuais situações problemáticas ou de conflito, propondo soluções pertinentes e 
potencialmente recomendando alterações no plano de estudo. 
 
Art. 2º - A participação nos seminários de acompanhamento é obrigatória para todos os 
estudantes de doutorado a partir do segundo ano de curso, salvo no caso citado no art. 3º. 
 

Parágrafo Único: Para os alunos que estão cursando o segundo ano do curso de 
doutorado o exame de qualificação substituirá o seminário de acompanhamento. 
 
Art. 3º - Poderá ser dispensado da participação nos seminários o estudante que já tiver cumprido 
todos os requisitos para defesa, mediante justificativa documentada enviada pelo orientador. 
 
Art. 4º - Os seminários de acompanhamento representarão a avaliação anual dos estudantes e 
serão realizados no segundo semestre de cada ano. 
 
Art. 5º - O estudante deverá preparar uma apresentação de slides, contendo os objetivos do 
projeto e os resultados obtidos, demonstrando que o cronograma de execução está sendo 
cumprido. O tempo disponível será de 30 minutos, incluindo a apresentação, perguntas e 
discussões. 
 
Art. 6º - A apresentação será realizada perante uma Comissão Examinadora composta por 2 
(dois) docentes designados pela Comissão Coordenadora do PPGBCM. A Comissão 
Examinadora deverá analisar o cumprimento do plano de estudo, podendo recomendar 
mudanças no plano original (apresentado no projeto) do aluno, conforme seu desempenho nas 
atividades já executadas. 
 
Art. 7º - A continuidade da bolsa de doutorado vinculada ao estudante será avaliada nos 
seminários de acompanhamento.  
 
Art. 8º - O estudante que apresentar insuficiência de desempenho ou não comparecer ao 
seminário de acompanhamento no prazo estabelecido, sem justificativa adequada, sofrerá a 
suspensão da sua bolsa e/ou desligamento do PPGBCM. 
 
Art. 9º - Esta resolução é válida para os todos os alunos com doutorado em andamento no 
PPGBCM. 
 



 
Art. 10º - Casos especiais ou omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do 
PPGBCM. 
 
Art. 11o – Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Art. 12o – Esta resolução entrará em vigor a partir desta data.  
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