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1. OBJETIVO: descrever os requisitos e os prazos para a qualificação de projetos e 

para o agendamento dos exames de qualificação e defesa de dissertações e teses 

do Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical (PPGMT) da Universidade de 

Brasília  

2. INTRODUÇÃO: Considerando o teor da Norma PPGMT 001 é necessário definir os 

requisitos e prazos para qualificar os projetos de pesquisa e para agendar os exames 

de qualificação e defesa de dissertações e teses no âmbito do PPGMT. A presente 

norma descreve os requisitos e prazos separadamente para cada tipo de exame e 

define a responsabilidade de estudantes, de orientadores e da Coordenação do 

Programa para garantir a regularidade deste processo.  

3. DESCRIÇÃO:  

a. Qualificação de projetos de mestrado: os projetos de mestrado devem ser 

apresentados e defendidos formalmente no âmbito da disciplina Metodologia de 

Pesquisa Clínica e Experimental oferecida durante o primeiro semestre de cada 

ano. Recomenda-se que todos os estudantes se matriculem na referida disciplina no 

primeiro semestre letivo do mestrado para garantir a possibilidade de discussão 

oportuna dos projetos de dissertação em uma fase precoce que permita preparar, 

com a devida antecedência, o cenário para a pesquisa proposta. O estudante será 

responsável pela elaboração do projeto e em conjunto com o orientador assumirá a 

responsabilidade pela defesa do projeto ao final da disciplina supracitada.  
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b. Qualificação de projetos de doutorado: os projetos de doutorado devem ser 

apresentados e defendidos nos mesmos moldes que os projetos de mestrado no 

âmbito da disciplina Metodologia de Pesquisa Clínica e Experimental conforme 

descrito acima e aprimorados no âmbito da disciplina Seminários de Avaliação de 

Pesquisa oferecida durante o segundo semestre de cada ano de forma concentrada. 

Espera-se que os estudantes, em conjunto com o respectivo orientador, sejam 

capazes de incorporar as sugestões e de aprimorar os projetos de pesquisa de 

doutorado durante o primeiro ano e demonstrar esse aprimoramento durante a 

discussão dos projetos na disciplina Seminários de Avaliação de pesquisa.  

c. Defesa de dissertação de mestrado: para solicitar o agendamento da defesa de 

dissertação de mestrado o candidato deverá:  

i. Ter cumprido o número de créditos obrigatórios e optativos mínimos para obter 

o diploma de mestre;  

ii. Ter redigido um artigo científico com o conteúdo da dissertação no 

formato de uma revista científica identificada. O artigo pode estar inserido 

como capítulo da dissertação (formato de artigos) ou inserido como apêndice 

no final da dissertação (formato convencional), de acordo com a norma 001 do 

PPGMT 

iii. Apresentar ao orientador até o 22º mês, após a matrícula formal no programa, 

a versão final da dissertação nos moldes descritos na norma PPGMT 001;  

 

A dissertação deverá ser aprovada previamente pelo orientador que a 

encaminhará para a Coordenação do PPGMT com sugestão de nomes para a 

composição da banca e de data da defesa. O orientador deve sugerir nomes para 

compor a banca, contemplando pelo menos um examinador externo ao programa 

e preferencialmente externo aos programas de pós-graduação da Universidade 

de Brasília. Caberá a Coordenação do PPGMT a confirmação do agendamento 

da data, após a devida tramitação junto ao Decanato de Pesquisa e Pós-

Graduação (DPP), que será informada ao candidato com antecedência mínima de 

15 dias.  

 

d. Exame de qualificação de tese de doutorado: para solicitar o agendamento de 

exame de qualificação de doutorado o candidato deverá:  
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i. Ter cumprido o número de créditos obrigatórios e optativos mínimos para obter 

o diploma de doutor, excetuando-se os créditos da disciplina Atividades 

Orientadas de Pesquisa;  

ii. Apresentar ao orientador até o 28° mês, após a matrícula formal no programa, 

a versão preliminar da tese nos moldes descritos na norma PPGMT 001, 

contendo introdução, metodologia e resultados preliminares;  

 

O exame de qualificação de tese de doutorado deverá acontecer até o 30º mês, após 

a matrícula regular do aluno no PPGMT. O orientador encaminhará solicitação formal 

do exame de qualificação para a Coordenação do PPGMT com sugestão de data do 

exame e de nomes para compor a banca com pelo menos um examinador externo 

ao programa e preferencialmente externo aos programas de pós-graduação da 

Universidade de Brasília. Caberá a Coordenação do PPGMT, após a devida 

tramitação junto ao DPP, o agendamento da data que será informada ao candidato 

com antecedência mínima de 15 dias.  

e. Exame de defesa de doutorado: para solicitar o agendamento de exame de defesa 

de doutorado o candidato deverá:  

i. Ter sido aprovado no exame de qualificação de tese de doutorado.  

ii. Ter cumprido os requisitos para ser aprovado na disciplina Atividades 

Orientadas de Pesquisa, podendo utilizar as publicações relacionadas ao 

conteúdo da tese de doutorado para comprovar a sua aptidão na disciplina;  

iii. Comprovar a aceitação de um artigo científico como produto da tese para 

publicação em revista científica indexada; situações excepcionais serão 

julgadas pela comissão do PPGMT. 

iv. Apresentar ao orientador até o 44º mês, após a matrícula formal no programa, 

a versão preliminar da tese completa nos moldes descritos na norma PPGMT 

001;  

 

O exame de defesa de tese de doutorado deverá acontecer até o 48º mês, após a 

matrícula regular do aluno no PPGMT. O orientador encaminhará solicitação formal 

do exame de defesa para a Coordenação do PPGMT com sugestão de data para o 

exame e de nomes para compor a banca com um membro vinculado ao Programa, 

e os demais, externos, sendo pelo menos um deles não vinculado à Universidade de 

Brasília. Caberá a Coordenação do PPGMT, após a devida tramitação junto ao DPP, 
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o agendamento da data que será informada ao candidato com antecedência mínima 

de 15 dias.  

 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DA 

NORMA  

a. Resolução do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão No. 080/2017 

b. Regulamento da Pós-graduação em Medicina Tropical da Universidade de Brasília  

c. Norma PPGMT 001. Norma para a elaboração de teses e dissertações do Programa 

de Pós-graduação em Medicina Tropical da Universidade de Brasília.  

 


