
Instruções aos novos discentes do PPG-EEB da PUCRS (2019/1)  
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Corpo docente: 16 Permanentes + 1 Colaboradores  
 
Duração: Mestrado (12 a 24 meses) e Doutorado (24 a 48 meses).  
- Após esse período o aluno poderá matricular-se como pagante por, no máximo, 6 meses.  O 
aluno pode requerer trancamento de matrícula por, no máximo, dois semestres letivos, 
consecutivos ou não (conforme art. 103 do Regimento Geral da Universidade).  
 
Créditos: Mestrado (24) e Doutorado (36). Alunos de doutorado com título de Mestre 
poderão aproveitar até 24 créditos. Poderão ser atribuídos créditos por publicação científica, 
por participação em Grupos de Discussão e por estágio técnico, conforme critérios 
disponíveis no website do programa.  
 
Aprovação: Nota mínima de 6,0 e frequência mínima de 75%. 
 
Proficiência: Todos os alunos devem atestar proficiência em língua inglesa até o final do 1º 
ano de curso. Alunos de doutorado devem atestar proficiência em uma 2ª língua estrangeira 
no mesmo prazo, sendo que os alunos estrangeiros devem também atestar proficiência em 
Língua Portuguesa até o final do curso. 
 
Desligamento: O aluno será desligado do Programa se: (a) seu projeto de pesquisa não tiver 
sido aprovado até o prazo estipulado (ver abaixo); ou (b) for reprovado duas vezes na mesma 
disciplina; ou (c) for reprovado em duas disciplinas diferentes; ou (d) for reprovado duas 
vezes no Exame de Qualificação (doutorado apenas); ou (e) não se matricular; ou (f) não 
obtiver proficiência em língua inglesa até o final de seu 1º ano de curso; ou (g) ultrapassar a 
duração máxima permitida para o Mestrado ou Doutorado. 
 
Seminários de Acompanhamento: Todos os discentes participam dos Seminários de 
Acompanhamento, realizados geralmente em setembro (Apresentações: Mestrado - 1º e 2º 
anos; Doutorado – 2º ano [breve relato do projeto], 3º ano [apresentação do andamento]). É 
uma atividade obrigatória para todos os discentes (mesmo os que não apresentam naquele 
ano). Os detalhes são divulgados anualmente pela comissão organizadora. 
 
Projeto de pesquisa (PP): Formatar segundo as normas disponíveis no website do Programa.  
- Mestrado: O PP deve ser entregue até 3 meses após o início do 1º semestre letivo 
(31/maio/2019). 
 
- Doutorado: O PP deve ser aprovado pelo Comitê de Acompanhamento (ver abaixo) até 
31/agosto/2019. 
Observações importantes: Após avaliação e aprovação no Programa, o projeto será 
encaminhado para a Comissão Científica da Escola, que, se achar necessário, o encaminhará 
para a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) ou o Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade. A obtenção das licenças legais necessárias é de responsabilidade do 
orientador e do aluno, e devem ser obtidas o mais rapidamente possível. 



 
Comitê de Acompanhamento (Doutorado): O Comitê de Acompanhamento do 
doutorando, composto pelo orientador e mais dois docentes indicados pela Comissão 
Coordenadora, acompanhará e avaliará todo o desenvolvimento do aluno, desde a elaboração 
e aprovação do projeto até a defesa da tese. 
 
Exame de Qualificação (EQ) de Doutorado: O Comitê de Acompanhamento, exceto o 
orientador e adicionado de um membro externo ao Programa, aplicará o Exame de 
Qualificação, que deve ser concluído dentro dos prazos estipulados (ver regulamento próprio 
do EQ no website do PPG). O Exame de Qualificação envolverá uma avaliação do domínio 
do conteúdo teórico e metodologia da tese e da capacidade de expressão escrita e oral em 
linguagem científica, podendo ser realizado sob forma de respostas a perguntas ou redação 
de um manuscrito para publicação.  
 
Estágio docente: Bolsistas de doutorado CAPES devem obrigatoriamente realizar estágio 
docente de pelo menos um semestre com mínimo de 15h (máximo 4h semanais). Os demais 
alunos também podem usufruir dessa oportunidade. IMPORTANTE: O requerimento de 
estágio docente deve ser encaminhado à Comissão Coordenadora até a última semana do mês 
anterior ao início do respectivo semestre letivo. Pedidos enviados após o início do semestre 
não serão avaliados. 
 
Estágio sanduíche no exterior (Doutorado): Trata-se de uma oportunidade importante de 
internacionalização, atualmente realizada no âmbito do programa PUCRS-PrInt. Todos os 
doutorandos brasileiros ou estrangeiros com visto permanente são estimulados a participar 
desta experiência, devendo articular com os respectivos orientadores, com antecedência de 
um ano ou mais, a estratégia para propor sua inscrição nesta atividade. 
 
Tese/dissertação: A entrega deve ocorrer até o dia 20 de janeiro do respectivo ano de 
conclusão. Avaliações ou defesa devem ocorrer até o final do mês de março. O 
descumprimento do prazo acarretará na necessidade de nova matrícula com pagamento das 
taxas escolares até a conclusão do curso, ou no desligamento do Programa sem obtenção do 
título. 
 
Para a homologação do título de Doutorado, o aluno necessita ter um artigo derivado da 
tese (em autoria com o orientador) aceito ou publicado em revista Qualis B5 ou superior 
na área da Biodiversidade CAPES. 
 
Taxa de bancada de doutorado (bolsista CNPq): Ver informações no website do CNPq e 
do Programa. Ao término da bolsa o aluno deve: (a) prestar contas ao CNPq, (b) enviar um 
resumo da utilização da taxa de bancada para a coordenação do Programa e (c) conservar em 
seu poder, por cinco anos, a partir da última despesa, os respectivos comprovantes de 
utilização da taxa de bancada, assinados pelo aluno e seu orientador. Obs.: Equipamentos e 
material permanente devem ser incorporados ao patrimônio da PUCRS. 
 
Plágio: O plágio em qualquer trabalho ou documento é motivo para reprovação e 
desligamento do PPG-EEB.  
 
Leituras importantes: Guia do Mestrando e do Doutorando da PUCRS (PROPESQ)  
Regimento Geral da PUCRS  
Regulamento do PPG-EEB  
Currículo Lattes: Manter o currículo Lattes devidamente atualizado  
Prazo para solicitação de documentos na secretaria: 48 horas  


