
ATOS DE DELIBERAÇÃO 
PPG-EEB 

12/2017. Estabelece que o discente (ingressado a parir de 2016/1) tem que ter um 
artigo derivado da tese, aceito ou publicado em revista Qualis B5 ou superior para a 
homologação do título de Doutorado. Ata 986/2017. 

11/2017. Estabelece novos critérios para atribuição de créditos por publicações 
científicas bem como para estágio técnico. Ata 985/2017. 
10/2017. Estabelece mudanças no Exame de Qualificação em especial sobre os 
prazos das diversas etapas. Ata 980/2017. 
09/2017. Verba do ProEx. A partir de março/2017. Os orientadores terão uma cota 
de R$ 5.000,00 para usar em verba de custeio. Ata 980/2017. 

08/2015. A indicação para composição das bancas deverá ocorrer até o dia 15 de 
novembro. Ata 968/2015. 
 

07/2015. Comitê de acompanhamento do Doutorado: A 1ª reunião deverá ocorrer 
até 30 de junho e a aprovação final até 15 de dezembro. Ata 968/2015. 
 

06/2015. Deferidos os critérios para a atribuição de créditos por publicações 
científica e por participação em Grupos de Discussão. Estes critérios estão 
disponíveis no site do programa. Ata 963/2015. 

05/2015. Decidido que a proficiência em Português exigida aos doutorandos 
estrangeiros poderá ser atestada até o final do curso. Ata 958/2015. 
04/2014. Estabeleceu-se como seis (6) o número máximo de alunos regulares (sem 
contar alunos atrasados) simultâneos por orientador (M + D) no PPGZoo. Casos 
excepcionais serão avaliados individualmente pela CPG. O máximo somando todos 
os programas em que o orientador atua é de 8 orientandos, de acordo com a área 
da Biodiversidade da Capes. Ata 953/2014. 

03/2014. Verba do ProEx. Apoio financeiro para participação de alunos em eventos 
nacionais (congressos, etc.). Se aprovado, é apenas para passagens (com limite 
máximo de R$ 1.500), e que o aluno apresente trabalho e tenha desempenho médio 
nas disciplinas  do curso a partir de 8,0. Limitado a um (1) evento por curso. 
Bolsistas de doutorado do CNPq devem usar a sua taxa de bancada. Ata 951/2014. 

02/2014. Verba do ProEx. Pedidos de valores acima de R$ 3.000 devem ser 
submetidos à aprovação da CPG, assim com de auxílio a qualquer tipo de viagem. 
Ata 948/2014. 
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01/2014. O Exame de Qualificação dos alunos de doutorado deverá ocorrer até o final do 
segundo ano (4º semestre) de curso. Ata 945/2014. 
 


