
 
ATO DE DELIBERAÇÃO PPGBCM 03/2013  

 
 

Considerando o compromisso com a formação integral do pós-graduando em Biologia Celular e 
Molecular, a Comissão de Pós-Graduação do Programa de Biologia Celular e Molecular, no uso 
das atribuições que lhe confere o Regimento Geral da PUCRS, resolve estabelecer as seguintes 
normas para o cumprimento do Capítulo V “Do Regime Didático” do Regulamento do PPGBCM, 
observando o Regimento Geral da PUCRS: 
 

 
Art. 1º - É exigida ao pós-graduando a obtenção de 24 créditos para o Mestrado e 36 créditos para o Doutorado, 
cumprindo-se as atividades previstas na estrutura curricular do PPGBCM. 
 
Art 2º - O PPGBCM recomenda um prazo máximo para a titulação de 24 meses para o Mestrado e 48 meses 
para o Doutorado. 
 
Art 3º - As bolsas terão vigência conforme as agências de fomento, não podendo se estender além do prazo 
indicado no artigo 2º, a contar da data da matrícula. 
 
Art. 4º - Constituem atividades obrigatórias da estrutura curricular do PPGBCM: 

(A) Elaboração do Projeto de Pesquisa (PP): Refere-se à elaboração de um Projeto de Pesquisa (PP) em 
que constem os seguintes itens: (a) INTRODUÇÃO: Revisão do estado atual do conhecimento do 
assunto de interesse; apresentação sistematizada das informações disponíveis na literatura; análise 
de trabalhos recentes publicados pela comunidade científica; Justificativa da importância da proposta 
do projeto de pesquisa; Apresentação de uma hipótese ou questões de pesquisa para trabalhos 
futuros que complementem o conhecimento atual. (b) OBJETIVOS: Delimitação clara dos objetivos a 
serem atingidos com o projeto de pesquisa. (c) MÉTODO: Descrição dos materiais (incluindo 
espécimes, equipamentos, reagentes) e procedimentos que serão realizados na execução do projeto 
com sustentação bibliográfica dos métodos escolhidos; caracterização dos sujeitos da pesquisa, ou 
materiais biológicos e bases de dados que serão utilizados, detalhamento das técnicas a serem 
empregadas na execução do trabalho, tipo de estratégias para a avaliação dos dados (estatística), 
caracterização dos aspectos éticos envolvidos na pesquisa. (d) ORÇAMENTO: Apresentação de um 
orçamento atualizado acerca de todos os gastos que a pesquisa despenderá; custo de materiais 
permanentes; custo de material de consumo; custo com serviços de terceiros. (e) CRONOGRAMA: 
Delineamento do cronograma para a obtenção das aprovações institucionais e para a execução das 
atividades previstas; inclusão de previsão de tempo para as etapas de planejamento e execução do 
trabalho, e divulgação dos resultados em veículos cientificamente relevantes. (f) REFERÊNCIAS: 
Referências das fontes citadas ao longo do projeto de pesquisa.  

(B) O volume do Projeto de Pesquisa deverá ser encaminhado a Comissão Coordenadora para 
homologação da banca no prazo máximo de seis meses a contar da matrícula do pós-graduando. 

(C) Defesa pública do Projeto de Pesquisa: A solicitação para a defesa do PP será encaminhada à 
Comissão Coordenadora juntamente com: (I) formulário padrão de solicitação de defesa do PP, 
incluindo sugestão de Comissão Examinadora composta por dois professores, sendo um deles 
obrigatoriamente pertencente ao corpo docente do PPGBCM; e (II) dois exemplares do PP. A defesa 
do PP constará de uma apresentação, na forma de um seminário, proferido pelo candidato diante do 
orientador e da Comissão Examinadora. O seminário será aberto e versará sobre o PP a ser 



desenvolvido pelo aluno, devendo ser defendido em todos os seus aspectos científicos e 
exeqüibilidade. O papel da Comissão Examinadora será o de avaliar se o aluno apresentou um 
projeto que se enquadra nas linhas de pesquisa do PPGBCM, que tem qualidade adequada e que 
seja exeqüível. Após a análise do PP e da sua defesa pelo pós-graduando, a Comissão Examinadora 
emite laudo conclusivo contemplando as seguintes possibilidades: 

 Projeto de Pesquisa aprovado / Defesa aprovada 

 Projeto de Pesquisa aprovado / Defesa pendente – Neste caso, o pós-graduando tem até 30 dias 
para realizar nova apresentação oral. 

 Projeto de Pesquisa pendente / Defesa aprovada – Neste caso, o pós-graduando tem até 30 dias 
para reformular e submeter seu Projeto de Pesquisa, sem nova apresentação oral. 

 Projeto de Pesquisa pendente / Defesa pendente – Neste caso, o pós-graduando tem até 30 dias 
para reformular seu Projeto de Pesquisa, com nova defesa intelectual oral. 

        Os pós-graduandos deverão ter aprovados o volume do Projeto de Pesquisa e a defesa até o final 
do primeiro ano de curso. 

              .  
(D) Execução do PP: Tendo recebido parecer final favorável da Comissão Examinadora, o PP deverá ser 

executado como previsto, observando que o mesmo tenha sido devidamente registrado na Comissão 
Científica da Faculdade de Biociências e, se tratando de pesquisas com seres humanos ou animais, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PUCRS ou pela Comissão de Ética no Uso de 
Animais (CEUA) da PUCRS, respectivamente. 

(E) Obtenção de proficiência em língua estrangeira (conforme artigo 104 do Regimento Geral da 
Universidade): alunos de Mestrado devem atestar proficiência em língua inglesa e alunos de 
Doutorado devem atestar proficiência em duas línguas estrangeiras, a saber, língua inglesa e outra 
língua estrangeira até sua primeira matrícula no Curso ou, excepcionalmente, até o final de seu 
primeiro ano de curso.   

(F) Obtenção de créditos em Disciplinas Regulares Obrigatórias do PPGBCM: Constitui a realização, 
com aprovação, nas disciplinas de “Biologia Celular: Avanços e Aplicações”, “Biologia Molecular: 
Avanços e Aplicações”, “Seminário Integrador I” e “Seminário Integrador II", de caráter obrigatório, 
regularmente oferecidas pelo PPGBCM. 
 

(G) Elaboração e Defesa de Dissertação ou Tese: A elaboração e avaliação da Dissertação de Mestrado 
e elaboração e defesa da Tese de Doutorado são atividades centrais do PPGBCM para a obtenção 
dos títulos de mestre ou doutor, respectivamente. A contar do ingresso do pós-graduando no 
PPGBCM, esta atividade deverá ocorrer nos prazos recomendados pelo PPGBCM de 24 e 48 meses, 
respectivamente, para mestrado e doutorado. O aluno somente poderá apresentar-se para a 
avaliação da Dissertação ou defesa de Tese após ter cumprido plenamente as exigências do 
PPGBCM (ver artigos 19 e 20 do Regulamento). 
 

(H) Para os alunos do curso de Doutorado haverá o Exame de Qualificação a ser realizado no segundo 
ano de curso, de acordo com as normas descritas no Ato de Deliberação 02/2013. 
 

 
Art. 5º - Constituem atividades eletivas da estrutura curricular do PPGBCM: 
 
a) Obtenção de créditos em Disciplinas Regulares Eletivas do PPGBCM: Constitui a realização, com aprovação, 

de disciplinas do eixo de formação do PPGBCM de caráter eletivo, regularmente oferecidas pelo PPGBCM. 



b) Obtenção de créditos por Aproveitamento de Disciplina: Constitui a realização, com aprovação, de disciplinas 
cursadas em outros PPGs, sendo da PUCRS ou externos, que tenham conteúdo programático e carga 
horária similar às do PPGBCM. Fica a critério da Comissão Coordenadora, mediante solicitação do pós-
graduando e seu orientador, a aprovação de tais créditos, de acordo com o artigo 18 do Regulamento do 
PPGBCM. Solicitações de aproveitamentos de créditos referentes a outras atividades acadêmicas e/ou 
científicas também serão consideradas pela Comissão Coordenadora. 

 
 
 
Art. 8º – Casos especiais e omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora. 
 
Art. 9º – Esta resolução entrará em vigor a partir desta data. 
 
Art. 10º – Revogam-se as disposições em contrário.  
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