
 
ATO DE DELIBERAÇÃO PPGBCM 02/2015 

 
 
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 as seguintes 
normas para o cumprimento do Capítulo VI “Da obtenção do título” do 
Regulamento do PPGBCM, observando o Regimento Geral da PUCRS:  
 
 
Art. 1° – Do Formato das Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado: Serão 
constituídas de um documento escrito contendo os componentes obrigatórios a 
seguir relacionados:  
 
a) Capa Padrão da PUCRS.  
 
b) Introdução geral ao tema (em português) incluindo o estado da arte, objetivos e 
justificativa para a realização do estudo.  
 
c) Pelo menos um artigo científico redigido como trabalho original com os dados da 
investigação, salvo o exposto no Art. 5. O pós-graduando deverá constar como 
primeiro autor do artigo científico ou ter sido designado como coautor que 
contribuiu igualmente ao primeiro autor do artigo científico. Os seguintes itens 
deverão ser atendidos:  

• Citar o periódico científico escolhido para a submissão do artigo (o 
periódico deverá ser classificado na categoria QUALIS B1 ou superior da 
área CB-1 da CAPES).  

• Seguir estritamente as recomendações de publicação do periódico 
escolhido para submissão do trabalho.  

• No caso de doutorado, apresentar documento de confirmação de aceite 
para publicação (ou cópia do artigo já publicado).  

 
d) Discussão geral e considerações finais (em português).  
 
e) Anexo: parecer de aprovação da Comissão de Experimentação e Uso de 
Animais - CEUA nas dissertações e teses que envolvam experimentação animal. 
 
 
Art. 2° – Das Comissões Examinadoras de dissertações de Mestrado  
 
§ 1º - Serão constituídas por três doutores pesquisadores, de reconhecida 
competência na área de conhecimento, sendo um deles representante do 
PPGBCM, e pelo menos um dos demais, obrigatoriamente, externo à PUCRS. É 
vedada a participação na Comissão Examinadora de membros que sejam 
coautores do artigo científico gerado a partir da dissertação.  
 
§ 2º - Os componentes da Comissão Examinadora deverão ser pertencentes a 
programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES, ou doutores 
apresentando comprovada experiência no tema.  
 
§ 3º - Os componentes da Comissão Examinadora serão homologados pela 
Comissão Coordenadora do PPGBCM.  
§ 4º - Cada membro da Comissão Examinadora receberá a Dissertação, devendo 
enviar um parecer descritivo e o formulário de avaliação preenchido.  
 



§ 5º - Cada membro da Comissão Examinadora deverá emitir parecer no prazo 
máximo de 20 dias. A Comissão Coordenadora dará ciência dos pareceres ao 
candidato e seu Professor Orientador.  
 
§ 6º - O orientador do pós-graduando não lhe atribui grau.  
 
§ 7º - A dissertação de Mestrado será considerada aprovada ou reprovada pelos 
membros da Comissão Examinadora.  
 
§ 8º - A dissertação será considerada aprovada se receber um mínimo de dois 
pareceres recomendando aprovação. Caso contrário, a dissertação será 
considerada reprovada.  
 
§ 9º - O aluno, em acordo com seu Professor Orientador, fará as modificações 
sugeridas no parecer descritivo que julgar pertinentes, submetendo a versão final à 
Comissão Coordenadora.  
 
§ 10º - Poderá ser dado voto de louvor à dissertação de Mestrado a juízo da 
Comissão Examinadora, se constituir um trabalho excepcional.  
 
§ 11º - A decisão da Comissão Examinadora é soberana, não podendo o pós-
graduando recorrer do resultado final, nem tampouco solicitar reapresentação no 
caso de reprovação.  
 
§ 12º - Após o recebimento dos pareceres pela secretaria, o mestrando deverá 
apresentar um seminário público, no qual o PPGBCM emitirá uma ata com o 
resultado da avaliação dos examinadores.  
 
 
Art. 4o - Das Comissões Examinadoras de teses de Doutorado:  
 
§ 1º - Serão constituídas por três doutores pesquisadores de reconhecida 
competência na área de conhecimento, sendo um deles representante do 
PPGBCM, o segundo externo ao PPGBCM, podendo ser pertencente ao quadro 
de professores da PUCRS ou externo, e o último obrigatoriamente externo à 
PUCRS. É vedada a participação na Comissão Examinadora de membros que 
sejam coautores do(s) artigo(s) científico(s) gerado(s) a partir da Tese.  
 
§ 2º - Os componentes da Comissão Examinadora deverão ser pertencentes a 
programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES, ou doutores 
apresentando comprovada experiência no tema.  
 
§ 3º - Os componentes da Comissão examinadora serão homologados pela 
Comissão Coordenadora do PPGBCM.  
 
§ 4º - Cada membro da Comissão Examinadora receberá a Tese no mínimo 20 
dias antes da defesa pública a ser realizada pelo candidato.  
 
§ 5º - Além dos membros referidos, o orientador deverá participar da Comissão 
Examinadora, presidindo-a, mas sem direito a julgamento da Tese.  
 
§ 6º - A conclusão da tese de Doutorado será formalizada através da sessão de 
defesa pública, e após a publicação do resultado da avaliação dos membros da 
Comissão Examinadora, realizada também em ato público.  
 
§ 7º - A tese de Doutorado será considerada aprovada ou reprovada pelos 
componentes da Comissão Examinadora.  
 



§ 8º - O aluno, em acordo com seu Professor Orientador, fará as modificações que 
julgar pertinentes, submetendo a versão final à Comissão Coordenadora.  
 
§ 9º - Poderá ser dado voto de louvor à tese de Doutorado que, a juízo da 
Comissão Examinadora, se constituir de um trabalho excepcional.  
 
§ 10º - A decisão da Comissão Examinadora é soberana, não podendo o pós-
graduando recorrer do resultado final, nem tampouco solicitar reapresentação no 
caso de reprovação.  
 
 
Art. 5° – Da proteção à propriedade intelectual: Em caso de necessidade de sigilo, 
visando ao depósito de patente ou registro de software, quando da defesa de 
dissertação de mestrado ou tese de doutorado, deverão ser adotados os seguintes 
procedimentos:  
 

I) Assinatura do Termo de Confidencialidade conforme o modelo 
fornecido pelo ETT da PUCRS pelos membros da Comissão 
Examinadora, antes do envio da dissertação ou tese;  

II) No caso de doutorado, a defesa da tese deverá ser realizada com 
sessão fechada perante a banca;  

III) Para alunos de mestrado, apresentar uma declaração de tramitação 
de processos obtida junto ao Escritório de Transferência de 
Tecnologia (ETT) da PUCRS, que será considerada equivalente 
ao comprovante de submissão do artigo a periódico classificado 
na categoria QUALIS B1 da área CB-1 da CAPES.  

IV) Para alunos de doutorado, o documento de aceite de publicação 
pode ser substituído por documento de Declaração de Invenção 
do ETT da PUCRS firmado pela Coordenação de Pós-
Graduação, ou depósito de pedido de patente já protocolado no 
INPI ou no exterior, via PCT ou diretamente no país estrangeiro, 
ou registro de software no INPI.  

V) Dever-se-á restringir o acesso público à consulta da tese ou 
dissertação até a publicação do pedido na Revista de 
Propriedade Industrial do INPI, ou no exterior, via PCT, ou 
submissão do artigo a periódico classificado na categoria 
QUALIS B1 (área CB-1 da CAPES).  

VI) Por recomendação do ETT/PUCRS, dever-se-á observar a questão 
de restrição de acesso quando do preenchimento do formulário de 
depósito da dissertação/tese na biblioteca central da PUCRS. Deve-se 
indicar que o resultado do trabalho está sendo protegido via 
ETT/PRPPG e autorizar apenas uma publicação parcial dos resultados, 
em acordo com as orientações específicas do ETT/PUCRS.  

 
Art. 6° – Dos requisitos adicionais para a obtenção do título de Mestre: Vide 
Regulamento, art. 19.  
 
Art. 7º – Da homologação de Teses e Dissertações:  
 
§ 1º - Aprovada a tese ou dissertação, e realizadas às devidas correções exigidas 
pela Comissão Examinadora, o pós-graduando deve entregar à secretaria do 
PPGBCM:  
 

I – Um exemplar impresso do documento, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data da apresentação ou defesa, conforme 
artigo 1º deste Ato de Deliberação;  
 



II – CD com o arquivo da tese ou dissertação salvo em pdf ;  
 
III - Ofício do orientador, endereçado à Comissão Coordenadora, 
encaminhando a tese ou dissertação para homologação;  
 
IV - Em casos envolvendo proteção à propriedade intelectual, os 
membros da Comissão Coordenadora do PPGBCM deverão assinar o 
Termo de Confidencialidade conforme o modelo fornecido pelo ETT da 
PUCRS;  
 
V- Para homologação de dissertação de mestrado, entregar, além do 
descrito nos itens I, II e III, o comprovante de submissão do artigo.  

 
§ 1º- No caso de depósito de patente ou registro de software, o procedimento 
exposto no Art. 5° item V deverá ser seguido para restrição de acesso público.  
 
 
Art. 8º - O pós-graduando terá direito a requerer o título de Mestre ou Doutor após 
cumprir todas as formalidades legais junto ao PPGBCM e à PUCRS.  
 
 
Art. 9° – Casos especiais e omissos serão resolvidos pela Comissão 
Coordenadora do PPGBCM.  
 
 
Art. 10° – Esta resolução entrará em vigor a partir desta data.  
 
 
Art. 11° – Revogam-se as disposições em contrário.  
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