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APRESENTAÇÃO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da UESC é 

administrado por uma coordenação, como o órgão executivo, e por um colegiado, 

como o órgão deliberativo. Para um funcionamento pleno das atividades, as decisões 

tomadas pelo órgão deliberativo devem ser comunicadas à parte interessada, com 

instrumentos diversos: comunicações de decisões direcionadas a interessados 

individuais, nos casos em que o assunto é exclusivo a um destinatário; comunicações 

pelo e-mail, para as informações rápidas e divulgação de eventos e prazos; resoluções 

amplamente conhecidas pelos alunos e docentes do programa, quando o assunto 

implica em regulamentar os procedimentos que se referem a um grupo amplo de 

pessoas. 

As publicações na forma de Resolução são típicas deste colegiado e servem 

para criar entre os membros do Programa (docentes e discentes) um tratamento 

padronizado, previamente acordado com as partes por meio da participação dos 

representantes eleitos por discentes e docentes que integram o Colegiado. Desta 

forma, as resoluções são publicadas na página do programa. Para melhor organizar 

esses documentos, estamos adotando uma organização das Resoluções por Triênio. 

Embora algumas resoluções sofram modificações com o passar do tempo, a maioria 

delas permanece útil por longo tempo de duração das regras institucionais da UESC e 

da CAPES. Neste caso, periodicamente esses textos podem emendas ou vetos. 

Portanto, busque sempre utilizar as versões atualizadas disponíveis na página do 

Programa na Internet. 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 01 / 2007: Disciplina seminários 
 

A coordenação do Programa de Pós-graduação 
em Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – 
UESC, no uso de suas atribuições, com fundamento no Art. 53, do Regimento Geral 
da UESC (publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia n°19.110 de 26/04/2006), 
no Art. 5 da Resolução CONSEPE (nº 59/2006) e o deliberado na Reunião 
Ordinária do Colegiado do Programa realizada em 20/04/2007. 

 
 
RESOLVE 

 
 

Art.1º - Criar normas para aprovação na 
disciplina “Seminários” obrigatória do PPGGBM. 

 
§ 1º - Para aprovação na disciplina referida no 

caput deste artigo cada discente deverá: 
I. Obter média superior a sete inteiros nas 

avaliações dos seminários de “tema livre” e de “qualificação” apresentados durante 
a disciplina; 

II. Freqüentar no mínimo 75% dos seminários 
ministrados durante o período em que esteve matriculado na disciplina 
“seminários”. 

§ 2º - Discentes que desenvolvem experimentos 
fora do âmbito da UESC poderão ter as faltas compensadas mediante 
apresentação de documento comprobatório de desenvolvimento de atividade 
semelhante à disciplina “seminários” na Universidade ou Centro de pesquisa onde o 
mesmo se encontrava em atividade. 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 20 de abril de 2007. 
 
 
 
 

FERNANDA AMATO GAIOTTO 
COORDENADORA DO PPGGBM 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 02 / 2007: Comissão de Seleção de alunos 2008-I 
 

A coordenação do Programa de Pós-graduação 
em Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – 
UESC, no uso de suas atribuições, com fundamento no Art. 9 inciso XI, da 
Resolução CONSEPE 59/2006 (publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia em 
22/11/2006) e o deliberado na 36ª Reunião Ordinária do Colegiado do Programa 
realizada em 01/06/2007, 

 
 
RESOLVE 

 
 

Art.1º - Designar os professores MARCO 
ANTÔNIO COSTA, FABIENNE MICHELI, JANISETE GOMES DA SILVA-MILLER, 
CRISTINA PUNGARTNIK, MARTIN BRENDEL e RONAN XAVIER CORRÊA para, 
sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Seleção para ingresso no 
PPGGBM de mestrandos e doutorandos no primeiro semestre de 2008. 

 
§ 1º - O mandato da comissão será de sete 

meses. 
§ 2º - A comissão deverá abrir edital para a 

inscrição de candidatos e realizar a seleção de acordo com o regimento do 
PPGGBM (resolução CONSEPE 059/2006) e o deliberado na reunião ordinária do 
colegiado de 01/06/2007, que instituiu esta comissão. 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 05 de Junho de 2007. 
 
 
 
 

FERNANDA AMATO GAIOTTO 
COORDENADORA DO PPGGBM 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 03 / 2007: Promoção antecipada MS para DS 
 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em 
Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC, no uso de 
suas atribuiçãos, com fundamento no inciso I do Art. 13 da Resolução CONSEPE 59/2006, 
combinado com o disposto na Resolução CONSU 08/2007 em seu Art. 23 e respectivas 
alíneas e parágrafo, considerando o deliberado na Reunião Ordinária do Colegiado do 
Programa realizada em 30 de outubro de 2007, 

 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º – Determinar critérios, prazos e procedimentos 
para aferição das condições excepcionais de efetiva produção científica e desempenho 
acadêmico requeridas para promoção antecipada de alunos do mestrado para o 
doutorado, sem defesa de dissertação. 

 
§ 1º – Entende-se como condição excepcional de 

efetiva produção científica a publicação ou aceite de pelo menos um artigo científico Qualis 
A completo relativo ao seu projeto de mestrado, antes de completar 18 meses de ingresso 
no mestrado. 

 
§ 2º – Entendem-se como condições excepcionais de 

efetivo desempenho acadêmico a obtenção de coeficiente de rendimento acadêmico igual 
ou superior a nove nas disciplinas correspondentes a pelo menos 24 créditos, 
conjuntamente com o desenvolvimento das demais atividades do curso de forma 
satisfatória e com freqüência superior a 75%. 

 
§ 3º – A excepcionalidade da produção científica 

deverá ser avaliada por uma banca examinadora composta de acordo com as regras de 
defesa de dissertação do Programa e a do desempenho acadêmico pelo Colegiado. 

 
Art.  2º – O candidato deverá comprovar a publicação 

como primeiro autor de um artigo em periódico Qualis A ou com Fator de Impacto (FI) igual 
ou superior à mediana do FI da subárea de genética, de acordo com as diretrizes da área 
de avaliação em Ciências Biológicas I da CAPES, estipulada para o triênio subseqüente à 
última avaliação trienal do Programa. 

 
§ 1º – O artigo científico não pode ter sido utilizado 

para essa mesma finalidade ou como parte de dissertações ou teses por qualquer de seus 
co-autores em quaisquer programas de pós-graduação, devendo o interessado 
providenciar declaração dos co-autores de que estão cientes do pedido do aluno e do 
disposto neste parágrafo. 

 
§ 2º – A data da publicação deve ser a partir daquela 

em que realizou sua primeira matrícula no mestrado em Genética e Biologia Molecular. 
 

§ 3º – O artigo científico deve referir-se ao tema de 
seu projeto de dissertação de mestrado, aprovado pelo Colegiado. 
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Art. 3º – O candidato deverá comprovar o 
desempenho acadêmico excelente nas diferentes atividades realizadas no curso até a data 
do pedido, através dos seguintes itens: 

 
I. Histórico escolar atualizado; 

 
II. Parecer do supervisor no Estágio Docência quando pertinente; 

 
III. Parecer do  Coordenador da disciplina Seminário; 

 
IV. Carta de Referência com modelo próprio na página do 

Programa de Pós Graduação em Genética e Biologia Molecular. 
 

Art. 4º – O candidato deverá demonstrar capacidade 
de discutir teorias e técnicas atinentes ao seu artigo científico, bem como maturidade 
intelectual compatível com o esperado para um estudante durante seu exame de 
qualificação para o doutorado. 

 
§ 1º – A capacidade e maturidade aludidas no caput 

deste Artigo deverão ser avaliadas pela banca examinadora. 
 

§ 2º – O candidato deverá demonstrar coerência entre 
o tema do artigo defendido e o tema do projeto de pesquisa de dissertação aprovado pelo 
Colegiado. 

 
Art. 5º – Os prazos e procedimentos para realizar os 

pedidos e a defesa do artigo são os seguintes: 
 

I. O candidato deverá efetuar o seu pedido no mínimo 10 dias 
antes da reunião ordinária do mês correspondente a 18 meses da data da primeira 
matrícula da respectiva turma no curso; 

 
II. O pedido deverá ser instruído com: parecer e encaminhamento 

do orientador; uma via do histórico escolar do aluno; três cópias do artigo científico; três 
cópias do projeto de dissertação; uma via do formulário de sugestão de membros de banca 
examinadora; 

 
III. O colegiado terá o prazo de até a primeira reunião ordinária 

após a data limite de pedido para apreciar os pedidos; 
 

IV. O artigo Científico deverá ser defendido no máximo até 20 
meses a partir da primeira matrícula do candidato no curso; 

 
V. O número de alunos promovidos anualmente não deve 

ultrapassar a 20% do total de alunos de mestrado matriculados na respectiva turma. 
 

Parágrafo único – caso o número de pedidos seja 
superior ao limite aludido no inciso V, todos os pedidos ainda não apreciados pelo 
Colegiado serão classificados de acordo com o Fator de Impacto dos artigos científicos 
propostos, sendo acatados os pedidos com maiores fatores de impacto, observado esse 
limite. 
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Art. 6º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
aprovação pelo Colegiado, revogando-se as disposições em contrário. 

 
 
Campus Soane Nazaré de Andrade, em 30 de outubro de 2007. 
 
 
 
 

FERNANDA AMATO GAIOTTO 
COORDENADORA DO PPGGBM 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 01 / 2008: Normas da disciplina Seminários 
 
A coordenação do Programa de Pós-graduação em 

Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento no inciso VII do Art. 53, do Regimento Geral 
da UESC (publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia n°19.110 de 26/04/2006), no 
Art. 5 da Resolução CONSEPE (nº 59/2006) e o deliberado na Reunião Ordinária do 
Colegiado do Programa realizada em 12/06/2008.  

 
 
RESOLVE 

 
 
Art.1º - Criar normas para aprovação na disciplina 

“Seminários” do PPGGBM, obrigatória em dois semestres para o mestrado e 
doutorado 

§ 1º - Para aprovação na disciplina referida no caput 
deste artigo cada discente deverá:  

 
I. Obter média igual ou superior a sete inteiros nas avaliações 

dos seminários de “tema livre” e de “qualificação” apresentados durante a disciplina;  
II. Freqüentar no mínimo 75% dos seminários ministrados 

durante o período em que estiver matriculado na disciplina “seminários”.  
§ 2º - A avaliação será guiada por formulários 

próprios que podem ser consultados na página do Programa de Pós-graduação em 
Genética e Biologia Molecular na internet (www.uesc.br/genetica). 

§ 3º A avaliação do seminário de “tema livre” será 
realizada por uma banca composta pelos seguintes membros: coordenador da 
disciplina Seminários; Orientador do aluno; um docente doutor não pertencente a 
comissão de orientação do aluno; um discente do PPGGBM. [Revogado pelo 
Colegiado em 14/08/2008] 

§ 4º A avaliação do seminário de “qualificação” será 
realizada por uma banca composta pelos seguintes membros: coordenador da 
disciplina Seminários; três docentes doutores não pertencentes à comissão de 
orientação do aluno. [Revogado pelo Colegiado em 14/08/2008] 

§ 3º - As avaliações dos seminários de “tema livre” e 
do seminário de “Resultados do projeto de dissertação”, este último também 
denominado de “qualificação de mestrado”, serão realizadas pelo coordenador da 
disciplina Seminários, ouvidos os pareceres dos integrantes da banca formada pelo 
orientador do aluno, um docente não-pertencente à comissão de orientação do aluno e 
um aluno do PPGGBM. [nova redação dada pela Resolução 06/2008] 

§ 4º - O “seminário de qualificação de doutorado 
fará parte da programação regular da disciplina seminário, e sua avaliação será 
realizada por banca e procedimentos determinados em resolução específica. [nova 
redação dada pela Resolução 06/2008] 

 
§ 5º Discentes que desenvolvem experimentos fora 

do âmbito da UESC durante o período correspondente à disciplina “Seminários” 
poderão solicitar equivalência de atividade semelhante desenvolvida na outra 
instituição. 

§ 6º Para comprovar a equivalência mencionada no 
parágrafo anterior, o discente deverá apresentar documento comprobatório de 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular 
(Resoluções do Colegiado – 2007) 

 

7 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, km 16 - Rodovia Ilhéus/Itabuna 
Tel.: (73) 3680-5183 - FAX: (73) 3680-5383 e-mail: pggenetica@uesc.br 

CEP: 45662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil 
 

 

desenvolvimento de atividade semelhante à disciplina “seminários” na Universidade ou 
Centro de pesquisa onde o mesmo se encontrava em atividade. 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a 
Resolução nº 01/2007 do Programa de Pós-graduação em Genética e Biologia 
Molecular. 

 
Campus Soane Nazaré de Andrade, em 13 de junho de 2008. 

 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR DO PPGGBM 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 02 / 2008: Nova defesa de dissertação ou tese 
reprovada 
 

O coordenador do Programa de Pós-graduação em 
Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento no parágrafo 8º do Art. 54 da Resolução 
CONSU N.o 08/2007 e Art. 58 da Resolução CONSEPE N.º 59/2006, considerando o 
deliberado na Reunião Ordinária do Colegiado desse Programa realizada em 
30/07/2008, 

 
 

RESOLVE 
 
 
Art. 1º – Criar normas para realização de nova 

defesa de dissertações ou teses reprovadas na primeira defesa.  
Art. 2º – No caso de solicitação de nova defesa de 

dissertação ou tese pelo aluno que tiver seu trabalho reprovado na primeira defesa, o 
coordenador do PPGGBM deverá solicitar parecer a cada membro da banca que 
atuou na primeira defesa. 

 Art. 3º – Compete aos membros da banca 
avaliadora da 1° defesa re-avaliar a dissertação reformulada, comparando-a com a 
dissertação reprovada, e emitir parecer individual acerca da pertinência de conceder 
nova oportunidade de julgamento. 

§ 1º – Na hipótese de parecer favorável do membro 
da banca ao pedido de nova defesa pelo aluno, o avaliador deverá opinar sobre o tipo 
de nova defesa, conforme opções disponíveis no Anexo I desta Resolução. 

§ 2º – Na hipótese de parecer não-favorável, o 
avaliador deverá emitir parecer consubstanciado, conforme instruções disponíveis no 
Anexo I desta Resolução. 

Art. 4º – Os três pareceres individuais dos membros 
da banca avaliadora serão submetidos à análise pelo Colegiado do PPGGBM, para 
homologação por do resultado expresso pela maioria dos membros da banca.  

§ 1º – Na hipótese de homologação do pedido de 
nova defesa, se houver proposta de modificação da banca para a nova defesa, 
devidamente fundamentada no Anexo I preenchidos pelos membros da banca que 
atuou na 1ª defesa, o Colegiado deverá decidir sobre a nova composição da banca. 

§ 2º – Na hipótese de não-homologação do pedido 
de nova defesa, prevalece a situação de reprovado, constante na ata da 1ª defesa. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 30 de julho de 2008. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR
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RESOLUÇÃO PPGGBM N 02/2008 – ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA A ANÁLISE DE SOLICITACAO DE NOVA DEFESA NOS 
CASOS DE DISSERTAÇÃO OU TESE REPROVADAS 

 
Nome do aluno: ....................................................................... 
Nome do avaliador: ....................................................................... 
Título do trabalho de (  ) dissertação ou (  ) tese: ........................................................ 
...................................................................................................................................... 

 
Parecer de membro da banca: 

 
1. Favorável à nova defesa, visto que a dissertação reformulada encontra-se em 

condições de nova defesa, compatível com a seguinte modalidade: 
 

1.1. ( )  Defesa completa presencial (análise de nova versão da dissertação pela 
banca + apresentação oral pelo candidato + argüição do candidato pela 
banca), visto que na primeira defesa o candidato apresentou-se insuficiente 
nestes três quesitos. 

1.2. ( ) Defesa parcial presencial (análise da nova versão da dissertação pela 
banca + argüição do candidato pela banca), visto que na primeira defesa o 
candidato apresentou-se insuficiente nestes dois quesitos e suficiente 
quanto à apresentação do seminário de dissertação ou tese. 

1.3. ( ) Defesa simplificada com os membros da banca à distância e 
acompanhamento presencial pelo orientador (análise da nova versão da 
dissertação pela banca, visto que o candidato apresentou-se insuficiente 
apenas quanto à versão escrita da dissertação, tendo sido considerado 
suficiente quanto à argüição e seminário na primeira defesa). 

 
2. (  )  Não-favorável à nova defesa e mantém a decisão de reprovação da primeira 

defesa, conforme parecer consubstanciado que se segue abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Na hipótese de a maioria dos membros ter opinado favoravelmente à nova defesa 

e se o pedido de nova defesa for homologado pelo Colegiado, favor informar de 
se dispõe a participar da nova defesa: 
(   ) sim.   (   ) não. 

 
Data:    /    /        
Local: 
Assinatura:  
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 03 / 2008: Prêmio Aluno e Docente Destaque do Ano 
 
O coordenador do Programa de Pós-graduação em 

Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com o objetivo de estimular os discentes e docentes na 
adesão às metas de melhoria do desempenho acadêmico e produção intelectual deste 
Programa, considerando o deliberado na Reunião Ordinária do Colegiado desse 
Programa realizada em 13/08/2008, 

 
 

RESOLVE 
 
 
Art. 1º – Instituir os prêmios ‘aluno destaque do ano’ 

e ‘docente destaque do ano’, e estabelecer as regras para sua concessão anual a um 
aluno de mestrado, um aluno de doutorado e um docente deste programa, os quais 
apresentem desempenho de destaque em relação às atividades de ensino-
aprendizagem e pesquisa, tendo como referências os padrões de qualidade e 
eficiência. 

§ 1º – O prêmio consistirá em certificado emitido 
pelo Programa e de valor financeiro, o qual somente poderá ser aplicado na 
modalidade custeio tais como participação em evento científico, aquisição de material 
de consumo ou contratação de serviço relativo a projeto de pesquisa, de acordo com 
as prioridades definidas pelo premiado. 

§ 2º – A coordenação do programa deverá buscar o 
patrocínio aos prêmios junto a empresas privadas, fornecedores e outros setores. 

§ 3º – Na hipótese de não-obtenção do patrocínio, 
os recursos financeiros PROAP/CAPES e outras fontes institucionais poderão ser 
autorizados para concessão dos prêmios, desde que haja disponibilidade financeira. 

§ 4º – Na hipótese de não-obtenção do patrocínio e 
não-disponibilidade financeira, haverá apenas a certificação dos destaques por meio 
de certificados. 

 
Art. 2º – O prêmio aluno destaque do ano será 

concedido ao aluno que atenda aos seguintes critérios:   
I – Tenha obtido notas excelentes em todas as 

disciplinas requeridas para integralizar o curso; 
II – Tenha obtido notas excelentes nos exames de 

qualificação. 
III – Obtenha o maior número de votos favoráveis 

dos alunos e professores, dentre uma lista composta de até cinco alunos considerados 
excelentes por curso neste programa. 

IV – Não tenha ultrapassado os prazos de 
integralização das atividades do programa, tais como as disciplinas, relatórios, 
seminários e qualificação. 

Parágrafo-único – Um mesmo aluno somente 
poderá receber este prêmio uma única vez em cada curso. 

 
Art. 3º – A escolha do aluno destaque do ano será 

realizada segundo os seguintes procedimentos: 
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I – O Colegiado definirá uma lista de até cinco 
alunos por cursos, por meio da análise dos históricos, relatórios e avaliação dos 
seminários de todos os alunos do ano. 

II – A lista será submetida à votação pelos docentes 
e discentes do programa, aproveitando-se eventos regulares deste programa, 
proclamando-se os resultados imediatamente após.  

 
Art. 4º – O prêmio docente destaque do ano será 

concedido ao docente que atenda aos seguintes critérios:   
I – Tenha obtido notas excelentes na avaliação 

pelos discentes das disciplinas ministradas no programa; 
II – Tenha publicado com seus orientados os artigos 

relativos a dissertações e teses, concluídas ou em andamento no período 
considerado.  

III – Tenha publicado artigos com seus orientados 
em qualidade compatível aos padrões de exigência para manter ou elevar o nível do 
programa junto à CAPES. 

IV – Tenha participado em pelo menos uma das 
demais atividades do programa, tais como eventos de extensão, comissões, 
pareceres, bancas, coordenação de projetos de infra-estrutura multi-usuário e outros, 
a critério do Colegiado. 

V – Oriente alunos em diferentes níveis de 
formação, tais como iniciação científica, mestrado e doutorado. 

Parágrafo-único – Um mesmo docente somente 
poderá receber este prêmio uma única vez em cada triênio de avaliação do Programa 
pela CAPES. 

 
Art. 5º – A escolha do docente destaque do ano 

será realizada segundo os seguintes procedimentos: 
I – O Colegiado definirá uma lista de até cinco 

docentes do programa, por meio da análise do currículo lattes, quadro de avaliação 
das disciplinas pelos alunos e relatórios dos orientados. 

II – A lista será submetida à votação pelos docentes 
e discentes do programa, aproveitando-se eventos regulares deste programa, 
proclamando-se os resultados imediatamente após. 

 
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 14 de agosto de 2008. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 04 / 2008: Emissão de certidão de defesa 
 
O coordenador do Programa de Pós-graduação em 

Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento nos Arts. 53 e 55 (parágrafos 1º e 2º) da 
Resolução CONSU nº 08/2007, combinados com o parágrafo 4º do Art. 56 da 
Resolução CONSEPE nº 59/2006, considerando o deliberado na Reunião Ordinária do 
Colegiado do Programa realizada em 13/08/2008.  

 
 
RESOLVE 

 
 

Art. 1º - Estipular normas para a emissão de 
certidões de defesa de dissertação e declaração de atendimento à exigência de 
submissão de artigo para publicação. 

I - No ato da defesa, sendo aprovado, o aluno receberá a 
certidão de defesa de dissertação, com validade de 60 dias contados a partir da data 
de defesa.  

II – No ato da entrega da dissertação corrigida pelo aluno e 
com a folha de aprovação assinada pelos membros da banca, o aluno receberá a 
certidão de defesa de dissertação, com validade de seis meses contados a partir da 
data de defesa. 

III – Atendido o disposto no inciso II deste artigo, no ato da 
comprovação pelo docente da submissão de artigo para publicação em periódico 
Qualis A1, ou A2, ou B1, ou B2, ou B3, ou B4, o aluno receberá a declaração de que 
cumpriu todas as exigências para a obtenção do título de Mestre em Genética e 
Biologia Molecular e que a confecção do diploma foi solicitada à UESC. 

 
Art. 2º - Cabe ao discente apresentar o manuscrito 

para publicação relativo à sua dissertação ao seu orientador, juntamente com a 
dissertação corrigida, em atendimento às correções indicadas pela banca 
examinadora. 

§ 1º - A tolerância de até seis meses para cumprir a 
etapa de submissão de artigo, visa dar oportunidade àqueles que não conseguiram 
conciliar a escrita do artigo juntamente com as demais exigências do programa, 
durante o período regular do mestrado. 

§ 2º - Estimula-se os docentes e discentes a 
realizarem a etapa de preparação dos manuscritos durante o curso, dando preferência 
à organização das dissertações na forma de publicação. 

Art. 3º - Cabe ao orientador indicar ao aluno as 
correções necessárias à melhoria do manuscrito e, uma vez corrigido pelo aluno, cabe 
ao orientador submeter o artigo para publicação em periódicos relevantes, conforme 
disposto no inciso III do Art. 2º desta Resolução.  

§ 1º - No prazo máximo de 30 dias após o 
recebimento do manuscrito pelo orientador, este deverá devolver o pedido de 
correções ao aluno, o qual deverá devolver também no máximo em igual prazo.  

§ 2º - As novas rodadas de correções, se 
necessárias, deverão restringir-se ao prazo máximo de seis meses, contados a partir 
da data de defesa. 
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Art. 4º - O não cumprimento do disposto nos Art. 2º 
e 3º desta Resolução deverá ser comunicado ao Colegiado deste Programa o qual 
tomará as providências cabíveis. 

 
Art. 5º - O aluno que deixar de corrigir a dissertação 

conforme solicitado pela banca, e o artigo, conforme solicitado pelo orientador, perderá 
o direito ao diploma. 

 
Art. 6º - O Docente que deixar de corrigir a 

dissertação e o manuscrito, bem como deixar de submeter o manuscrito para 
publicação receberá restrições quanto ao uso de verbas PROAP/CAPES, às vagas 
para ingresso de alunos sob sua orientação e outras, a critério do Colegiado, 
observado o Regimento Interno do Programa. 
 

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 13 de agosto de 2008. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR DO PPGGBM 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 05 / 2008: Comissão de Seleção de alunos para 2009-I 
 

O coordenador do Programa de Pós-graduação em 
Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento no Inciso V do Art. 8º da Resolução CONSU 
N.o 08/2007, Inciso XI do Art. 9º e Incisos II e XXVII do Art. 10 da Resolução 
CONSEPE N.º 59/2006 e Edital Reitoria UESC N. 93/2008, considerando o deliberado 
nas Reuniões Ordinárias do Colegiado desse Programa realizadas em 30/07/2008 e 
13/08/2008, 

 
 

RESOLVE 
 
 
Art. 1º – Nomear os Professores Alex-Alan 

Furtado de Almeida, Cristina Pungartnick e Márcio Gilberto Cardoso Costa, 
membros efetivos, Abelmon Gesteira da Silva, Carlos Priminho Pirovani e Karina 
Perez Gramacho, membros suplentes, para integrarem a comissão de seleção de 
candidatos ao mestrado e doutorado, turma 2009, e prestar orientações adicionais 
para desenvolvimento dos trabalhos da comissão. 

§ 1º – Tanto os membros efetivos como os 
suplentes são responsáveis pelo bom andamento dos trabalhos de seleção, 
distribuindo os trabalhos de forma equânime entre os seis integrantes, conforme 
tradição das comissões anteriores. 

§ 2º – As decisões serão tomadas com base em 
maioria simples (4 integrantes, isto é, 50% mais um membro). 

§ 3º – O presidente da Comissão será escolhido 
pelos pares na primeira reunião de instalação dos trabalhos, convocada pelo 
Coordenador do Colegiado. 

 
Art. 2º – As funções da comissão são aquelas 

previstas na Resolução CONSEPE N. 59/2006, nas decisões do Colegiado e no Edital 
UESC N. 93/2008. 

§ 1º – A Comissão poderá designar docentes, 
pareceristas ad hoc e outros prestadores de serviços que se fizerem necessários ao 
processo seletivo. 

§ 2º – A Comissão contará com o apoio da 
secretária, do estagiário de informática e do coordenador, no que couber, para que os 
trabalhos sejam realizados de forma plena e nos prazos previstos. 

 
Art. 3º – Os membros da comissão de seleção são 

responsáveis pelo sigilo das questões de prova. 
§ 1º – A comissão poderá fazer uso de questões 

publicadas previamente, desde que a fonte seja expressamente citada no corpo da 
prova e tenha sido prevista no edital de Seleção. 

§ 2º – A comissão poderá convocar o estagiário de 
informática do PPGGBM para secretariar as reuniões, exceto quanto à digitação de 
provas e outros documentos que impliquem em transferência da responsabilidade de 
sigilo das questões. 

 
Art. 4º – Todos os atos da comissão que implicarem 

em custos financeiros deverão ser submetidos à coordenação do Programa para 
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análise de disponibilidade financeira e, quando necessário, solicitação de 
complementação financeira a órgãos específicos da Instituição. 

 
Art. 5º – As atividades deverão ser realizadas em 

conformidade com o edital de seleção e segundo o seguinte cronograma: 
Data limite Atividade da Comissão Data limite Órgão e atividade 
Até 30/08 Indicar estratégias de envio dos 

cartazes e folderes bem como 
elaborar material complementar de 
divulgação, encaminhando à 
Coordenação do Programa para 
providências de aquisição no que 
couber 

Até 30/08 Imprensa, produzir 
material; Comissão, indicar 
estratégias de divulgação. 

Até 
15/11/08 

Analisar os documentos dos 
inscritos, decidir sobre deferimento 
das inscrições e encaminhar lista 
dos inscritos homologados à UDO 
para publicar na página do 
programa. 
Analisar e deliberar sobre eventual 
recurso de candidato não-
classificado na análise de currículo e 
histórico escolar e encaminhar à 
UDO para publicação. 

16/11/08 
 
 
 
21/11/08 

UDO, publicar a relação 
dos inscritos na página do 
programa 
 
 
UDO, se for necessário, 
publicar a relação dos 
julgamentos de recursos 
sobre homologação de 
inscrição. 

de 10 a 
20/11/08 

Analisar os Currículos e Históricos 
Escolares e encaminhar à UDO a 
lista com os candidatos que 
alcançaram nota igual ou superior a 
5, indicando-os como habilitados a 
realizarem a prova escrita.  
Analisar e deliberar sobre o pedido 
de dispensa da prova escrita, 
exclusiva aos candidatos ao 
doutorado que fizeram este pedido 
no ato da inscrição, e encaminhar à 
UDO a lista com os candidatos 
dispensados da prova escrita. 
Analisar e deliberar sobre eventual 
recurso de candidato não-
classificado na análise de currículo e 
histórico escolar ou não-dispensado 
de prova escrita e encaminhar à 
UDO para publicação. 

21/11/2008 
 
 
 
21/11/2008 
 
 
 
 
26/11/2008 
 

UDO, publicar a relação 
dos alunos habilitados para 
a etapa se prova escrita. 
 
UDO, publicar a relação 
dos candidatos 
dispensados da prova 
escrita.  
 
 
UDO, se necessário, 
publicar resultados de 
julgamento de recurso 
sobre currículo e histórico e 
dispensa de prova escrita. 

Até 15/11 Encaminhar os projetos aos 
pareceristas ad hoc, dando prazo de 
10 dias para respostas. 

05/12/2008 Comissão sistematizar as 
notas dos pareceres aos 
projetos 

Até 
01/12/2008 

Encaminhar os originais da prova de 
conhecimentos e da prova de inglês 
para multiplicação pelo órgão 
competente. 

Até 05/12 Órgão competente devolve 
prova multiplicada à 
comissão. 

30/11/2008 Convocar antecipadamente docente 
colaborador ad hoc para corrigir 
prova escrita e de inglês, caso seja 
necessário, comunicando por escrito 
com o docente convocado com 
cópia para a coordenação. No caso 
de docente ou pesquisador de fora 

Até 
30/11/2008, 

Comissão, comunicar à 
coordenação, ao docente e 
chefia imediata sobre 
convocação de docente 
para corrigir a prova 
escrita. 
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do PPGGBM, encaminhar com cópia 
para o chefe imediato. 

08/12/2008 Aplicar provas de conhecimentos e 
de inglês, corrigir as provas, e 
elaborar as listas de candidatos, 
indicando-se os que alcançaram 
pontuação para a próxima etapa. 

Até 
09/12/2008, 
08h00 

Comissão, afixar a lista 
com os aprovados na etapa 
da prova escrita, com a 
respectiva escala de 
entrevista. 

De 
09/12/2008 
Até 
12/12/2008  

Realizar as entrevistas com os 
candidatos que alcançaram 
pontuação classificatória na etapa 
de prova escrita. 

Até 
09/12/2008, 
08h00 
 
Até 
11/12/2008, 
12h00 

Comissão, afixar a lista 
com os aprovados na etapa 
da prova escrita, com a 
respectiva escala de 
entrevista. 
Comissão, afixar a lista 
com resultado de 
julgamento de recurso 
sobre as provas de 
conhecimento e de Inlgês.  

12/12/2008 Apresentar os resultados de todas 
as etapas da seleção ao Colegiado 
para conhecimento e homologação 

Até 
12/12/2008 

Colegiado apreciar os 
resultados apresentados 
pela Comissão, afixar os 
resultados completos para 
conhecimento dos 
candidatos. 

15/12/2008 Preencher documentos e atas e 
entregar à Coordenação conforme 
homologação pelo colegiado. 

Até 
16/12/2008 

Coordenação encaminha à 
Reitoria para análise, 
homologação e publicação. 

Parágrafo único – Acréscimos ou modificações ao 
cronograma poderão ser feitas desde que não contrariem o Edital e as Resoluções. 

 
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 20 de agosto de 2008. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 06 / 2008: Alteração do §3º e §4º da Resolução 01/2008 
 

O coordenador do Programa de Pós-graduação em 
Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento no inciso VII do Art. 53, do Regimento Geral 
da UESC (publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia n°19.110 de 26/04/2006), no 
Art. 5 da Resolução CONSEPE nº 59/2006 e considerando deliberado na Reunião 
Ordinária do Colegiado do Programa realizada em 14/08/2008. 

 
 

RESOLVE 
 
 
Art.1º - Alterar os parágrafos 3º e 4º do Art. 1º da 

Resolução PPGGBM Nº 01/2008, que criou as normas para a disciplina “Seminários”, 
que passarão a vigorar com a seguinte redação: 

 
§ 3º - As avaliações dos seminários de “tema livre” e do 
seminário de “Resultados do projeto de dissertação”, este 
último também denominado de “qualificação de mestrado”, 
serão realizadas pelo coordenador da disciplina Seminários, 
ouvidos os pareceres dos integrantes da banca formada pelo 
orientador do aluno, um docente não-pertencente à comissão 
de orientação do aluno e um aluno do PPGGBM. 
 
§ 4º - O “seminário de qualificação de doutorado fará parte da 
programação regular da disciplina seminário, e sua avaliação 
será realizada por banca e procedimentos determinados em 
resolução específica. 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 20 de agosto de 2008. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR DO PPGGBM 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 07 / 2008: Exame de qualificação de doutorado 
 
O coordenador do Programa de Pós-graduação em 

Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento nos Arts. 47 e 51 da Resolução CONSU nº 
08/2007, considerando o deliberado na Reunião Ordinária do Colegiado do Programa 
realizada em 13/08/2008.  

 
 
RESOLVE 

 
 
Art. 1º – Criar normas para avaliação do exame de 

qualificação de doutorado, cujo agendamento seguirá a programação da disciplina 
seminários.  
 

Art. 2º – A avaliação do exame de qualificação do 
doutorando será realizada por uma banca examinadora composta pelo seu orientador 
e mais dois docentes com título de doutor, sendo presidida pelo orientador. 

 
 § 1º – Os docentes integrantes da banca deverão 

ter experiência comprovada pelo currículo lattes no tema de pesquisa do doutorando e 
pelo menos um deles deve ter formação em genética ou biologia molecular. 

§ 2º – Além do orientador, os demais membros da 
banca não poderão fazer parte dos autores do artigo científico e da comissão 
orientadora do doutorando. 

§ 3º – A composição da banca será aprovada pelo 
Colegiado, a partir de sugestões do orientador. 

 
Art. 3º – O exame de qualificação será realizado 

pela banca descrita no Art. 2º, de acordo com as seguintes etapas:  
I – Análise prévia do artigo científico do doutorando 

pela banca em acordo com o projeto de pesquisa de doutorado, homologado pelo 
colegiado do PPGGBM; 

 
II – Avaliação do seminário de qualificação do 

doutorando pela banca; 
 
III – Argüição do doutorando pela banca. 
 
 
§ 1º – O cômputo dos pontos nas diferentes etapas 

será feito com base em formulário próprio (anexo I). 
§ 2º – O parecer circunstanciado sobre o manuscrito 

do doutorando elaborado por cada avaliador deverá ser entregue ao coordenador da 
disciplina Seminários no dia do seminário e da argüição.  

§ 3º – O processo de qualificação será iniciado pelo 
orientador, pelo menos 30 dias antes da data do seminário de qualificação, instruído 
com os seguintes documentos: 

 
a) Três cópias do manuscrito do doutorando; 
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b) Solicitação dirigida ao coordenador do Colegiado, 
constando da sugestão de dois membros efetivos e dois membros suplentes da banca, 
na qual conste ciência do doutorando. 
 

Art. 4º – Após aprovação da composição da banca 
pelo Colegiado, a secretaria do PPGGBM encaminhará o convite aos integrantes, 
acompanhado da cópia de artigo, formulário (anexo I), projeto de doutorado e 
procedimentos. 
 

Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 20 de agosto de 2008. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR DO PPGGBM 
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ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO PPGGBM N. 07/2008 (BAREMA ATUALIAZADO COM 

BASE NA REUNIÃO DO COLEGIADO DE 05 DE MARÇO DE 2010) 
 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO 
 

 
Aluno:  Data:  

 
PRIMEIRA PARTE: a preencher antes da avaliação do seminário 
 

 
Análise do trabalho apresentado (ATÉ 60 PONTOS) 

Pontos 
máximos 

Pontos 
obtidos 

 O trabalho apresentado pelo aluno esta na forma de: 
 Artigo aceito ou publicado (40 pontos) 
 Artigo submetido (35 pontos se qualificação ocorrer 

até 30 meses de ingresso no curso e 30 pontos se 
qualificação ocorrer após 30 meses de ingresso no 
curso) 

 Versão preliminar (30 pontos se qualificação ocorrer 
até 30 meses de ingresso no programa e 25 pontos se 
qualificação ocorrer após 30 meses) 

40       

 O aluno é:  
 1° autor do trabalho (5 pontos) 
 2° autor do trabalho (2 pontos) 
 3° autor ou mais (0 pontos) 

5       

 O trabalho está: 
 Totalmente relacionado ao projeto de pesquisa do 

aluno (5 pontos) 
 Parcialmente relacionado ao projeto de pesquisa do 

aluno (2 pontos) 

5       

OU 

No caso de um artigo aceito ou publicado, a revista tem: 
 fator de impacto ≥ 2 (10 pontos) 
 fator de impacto < 2 (7 pontos) 

10 

      

OU OU 
No caso de uma versão preliminar ou de um trabalho 
submetido, na sua opinião, o trabalho tem probabilidade 
de ser aprovado na revista indicada pelo candidato:  

 Sim e a revista tem fator de impacto ≥ 2  (10 pontos) 
 Sim e a revista tem fator de impacto < 2 (7 pontos) 
 Não (0 pontos). No caso de resposa negativa, quais 

modificações no artigo, experimentos, revistas, etc, você 
poderia sugerir para alcançar um “sim”:       

10 

 Nota máxima para análise do trabalho apresentado 60       
Observação: No caso de mais um artigo disponível, o doutorando deve indicar apenas 
um deles para a avaliação. Contudo, na apresentação oral, recomenda-se explicar na 
introdução ou na conclusão as conexões do artigo objeto da qualificação com os 
demais artigos produzidos ou a produzir no doutorado. 
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SEGUNDA PARTE: a preencher durante a apresentação do seminário 
 

Análise do seminário (ATÉ 10 PONTOS) 
Pontos 
máximos 

Pontos 
obtidos 

Relação de continuidade entre a apresentação oral e o artigo 1  
Hipóteses e objetivos: claros e pertinentes, adequados ao 
conteúdo 

1  

Conteúdo apresentado: 
- Domínio na apresentação do conteúdo teórico 
- Clareza da explicação dos resultados em relação aos 
objetivos e ao material e método 
- Capacidade de síntese na explicação do artigo  
- Qualidade dos experimentos executados (presença de 
controles, repetições, desvio padrão, etc) 

7  

Adequação de conteúdo ao tempo de apresentação (40 a 50 
min) 

1  

Nota máxima para apresentação oral 10  
 

Arguição (ATÉ 30 PONTOS) 
Pontos 
máximos 

Pontos 
obtidos 

Capacidade em responder às perguntas 5  

Segurança nas respostas apresentadas 10  

Domínio do conteúdo do artigo e do projeto de pesquisa 10  
Demonstração da coerência entre projeto de pesquisa-artigo-
apresentação oral 

5  

Nota máxima para arguição 30  
 

Nota final  
Nota 
máxima 

Nota 
obtida 

Análise do trabalho apresentado 60  

Análise do seminário 10  

Arguição 30  

Nota final 100  

Situação final  Satifatório            Não satisfatório – nota<70  
 
Comentários adicionais e sugestões de melhoria: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Avaliador: __________________________________________________________ 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 08 / 2008: Credenciamento dos docentes 
 

O coordenador do Programa de Pós-graduação em 
Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento na  Resolução CONSU N.o 08/2007 Art. 33 e 
na Resolução CONSEPE N.º 59/2006 Art. 4º, considerando o deliberado nas reuniões 
ordinárias do Colegiado em 30/07/2008 e 13/08/2008, 

 
 

RESOLVE 
 
 
Art. 1º – Sistematizar os critérios de 

credenciamento de docentes definidos pelo Colegiado, o qual deverá guiar-se pelos 
seguintes princípios: 

I – Capacidade demonstrada de produção 
intelectual regular em níveis excelentes. 

II – Experiência de orientação de estudantes na 
formação científica demonstrada pelo menos com orientação de iniciação científica 
concluída. 

III – Disponibilidade de projetos com financiamentos 
que possam acolher os trabalhos de dissertação e tese. 

IV – Aderência ao programa: adesão a uma linha de 
pesquisa do programa ou suporte a criação de linha de pesquisa nova pertinente a 
uma área de concentração do programa. 

 
Art. 2º – Na análise dos pedidos de 

credenciamento, o Colegiado deverá certificar se o candidato atende pelo menos aos 
seguintes critérios: 

I – Ter publicação regular nos últimos três anos, 
com produção de pelo menos três artigos classificados nos extratos mais elevados 
Qualis da área de conhecimento de avaliação do curso pela CAPES e considerados 
relevantes para o PPGGBM; 

II – Possuir pelo menos uma orientação concluída 
de aluno de iniciação científica ou pós-graduação para orientar no mestrado e de pelo 
menos um aluno de mestrado concluído ou a concluir antes do ingresso do orientado 
de doutorado;  

III – Ter colaborado ou apresentar potencial de 
colaborar no programa na forma de emissão de pareceres, participação em bancas, 
contribuição em disciplinas ou criação de alguma disciplina considerada relevante para 
o programa ou completar alguma lacuna claramente definida pelo Colegiado e que se 
constata que não pode ser preenchida por nenhum dos docentes permanentes (ex. 
consolidar linha com deficiência porém estratégica para manter a identidade do projeto 
de curso em vigor);  

IV – Apresentar formação e produção intelectual 
aderente à proposta do programa em pelo menos uma de suas linhas de pesquisa 
(fortalecimento das atuais linhas de pesquisa, especialmente as que apresentam 
menor número de docentes permanentes) ou com potencial de promover a criação de 
linhas de pesquisa que revelem o fortalecimento de pelo menos uma das áreas de 
concentração desse programa (criação de linhas de pesquisa novas) 

V – Demonstrar capacidade de acolher projetos dos 
alunos neste programa, com disponibilidade de projetos em andamento com recursos 
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financeiros, estrutura laboratorial e outras facilidades viabilizadoras de uma orientação 
adequada do aluno, garantindo as condições para produção de artigos científicos 
publicáveis. 

§ 1º – A categoria docente em que o candidato será 
credenciado (Permanente, Visitante, Colaborador e Eventual) será definida pelo 
Colegiado, mediante parecer de Comissão definida pelo Colegiado. 

§ 2º – O docente será alocado em uma linha de 
pesquisa oficial coerente com a maioria de sua produção intelectual, e poderá atuar 
em diversas linhas de pesquisa do programa, estimulando-se as parcerias entre 
docentes e discentes. 

§ 3º – As linhas de pesquisas novas somente 
poderão ser criadas se houver pelo menos dois docentes permanentes e um 
colaborador para integrá-la, sem prejuízo às demais linhas de pesquisa do Programa 
quanto a esse número mínimo de docentes. 

 
Art. 3º – O credenciamento terá validade por três 

anos, e sua renovação será feita segundo critérios de produtividade e publicação 
conjunta com discentes, focado na produção intelectual relevante e na formação de 
alunos titulados com capacidade de produção científica. 

§ 1º – A coordenação do programa fará 
acompanhamento sistemático do desempenho do docente, pelo menos uma vez a 
cada dois anos. 

§ 2º – Os critérios de acompanhamento, avaliação e 
recredenciamento serão definidos em resolução específica pelo Colegiado. 

 
Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 14 de agosto de 2008. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 09 / 2008: Comissão de revisão do Regimento do 
PPGGBM 
 

O coordenador do Programa de Pós-graduação em 
Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento no Art. 90 da Resolução CONSU N.o 
08/2007 e Inciso XXV do Art. 9º e Incisos IX e X do Art. 10 da Resolução CONSEPE 
N.º 59/2006, considerando que foi solicitada a todos os docentes do PPGGBM a 
apresentação de sugestões para reformulação do Regimento até 01 de setembro de 
2008 e que durante o workshop de avaliação e planejamento deste programa em 14 e 
15 de julho de 2008 foram propostas revisões em alguns itens do regimento, 

 
 

RESOLVE 
 
 
Art. 1º – Nomear ad referendum do Colegiado as 

Professoras Fabienne Micheli e Fernanda Amato Gaiotto para, juntamente com o 
Coordenador deste Programa, constituírem a comissão encarregada de propor e 
sistematizar sugestões de revisão do regimento interno do programa (Resolução  
CONSEPE 59/2006).  

§ 1º – A minuta de alteração do Regimento deverá 
ser apresentada ao Colegiado no prazo de 45 dias. 

§ 2º – A revisão deverá considerar sugestões dos 
docentes e discentes, eliminar conflitos existentes entre o Regimento Interno do 
Programa e o Regulamento Geral da Pós-Graduação da UESC e contemplar de forma 
sintética as resoluções recém aprovadas pelo Colegiado. 

 
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 21 de setembro de 2008. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 01 / 2009: Comissão de Seleção de Alunos Especiais 

 
O coordenador do Programa de Pós-graduação em 

Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento na Resolução CONSU 08/2007 Art. 82 a 85, 
na Resolução CONSEPE 59/2006 Art. 10 inciso IX e Art. 19 §3º, ad referendum do 
Colegiado do Programa, 

 
 
RESOLVE 
 
 
Art. 1º – Nomear os Professores Carlos Priminho 

Pirovani e Giuliano Di Pietro para, juntamente com o Coordenador deste Programa, 
Ronan Xavier Corrêa, constituírem a comissão encarregada de Selecionar alunos 
especiais para ingresso no primeiro semestre de 2009.  

 
§ 1º – O calendário de seleção deve ser compatível 

com os prazos estipulados no Edital Reitoria UESC 08/2009. 
 
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 11 de fevereiro de 2009. 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 02 / 2009: Seleção de alunos especiais 
 

O coordenador do Programa de Pós-graduação em 
Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento na Resolução CONSU 08/2007 Art. 82 a 85 
e o deliberado na Reunião Ordinária do Colegiado do Programa realizada em 
10/03/2009. 

 
 
RESOLVE 
 
 

Art. 1º - Estabelecer normas complementares para 
seleção de alunos especiais para disciplinas do PPGGBM. 

 
Parágrafo-único – define-se como aluno especial 

aquele profissional portador do diploma de curso de graduação que não é vinculado a 
programas de pós-graduação da UESC e se matricula em até três disciplinas do 
currículo deste programa. 

 
Art. 2º – A modalidade de aluno especial visa 

atender diversas demandas por aprimoramento profissional: 
 
I – de profissional integrante de grupos de pesquisa 

liderados docentes deste PPG, para que possam aprimorar seus conhecimentos em 
matérias pertinentes aos projetos em que atuam; 

 
II – de alunos provenientes de programas de pós-

graduação externos à UESC; 
 
III – de profissional interessado em aprimorar seus 

conhecimentos específicos, mediante justificativa fundamentada. 
 
Art. 3º – O número de vagas para aluno especial é 

de até três alunos por disciplina. 
 
§ 1º – A coordenação do programa deverá publicar 

na página do programa na Internet a relação de disciplinas, mediante consulta prévia 
aos respectivos docentes sobre a disponibilidade de vagas. 

 
§ 2º – Excepcionalmente, o número de vagas 

poderá ser ampliado ou reduzido, desde que seja:  
a) solicitado pelos interessados e tenha obtido 

parecer favorável do docente responsável por ministrar a disciplina; 
b) estabelecido convênio de qualificação de grupos 

de profissionais de organizações específicas; 
c) identificada necessidade de consolidar linhas de 

pesquisa específicas integrantes do PPG. 
d) verificada a necessidade fundamentada em 

políticas específicas aprovadas pelo Colegiado do PPGGBM. 
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Art. 4º – A seleção de alunos especiais será feita 
por uma comissão de três professores do corpo docente do PPGGBM, designada pelo 
Colegiado. 

 
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 10 de março de 2009. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR DO PPGGBM 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 03 / 2009: Distribuição de bolsas de cota do PPGGBM 
 

O coordenador do Programa de Pós-graduação em 
Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento na Resolução CONSEPE 59/2006 Art. 35 
inciso IX, na Portaria CAPES n. 52/2002 e na prática de atribuição e manutenção de 
bolsas aos alunos nos primeiros oito anos deste PPG, considerando o deliberado pelo 
Colegiado do Programa em 15/12/2008, observada a não-apresentação de proposta 
exeqüível de mudança na prática em vigor entre setembro de 2002 a março de 2009, 

 
 

RESOLVE 
 
 
Art. 1º – As bolsas de cota do programa serão 

atribuídas aos alunos com base no mérito acadêmico expresso pela ordem de 
classificação no processo seletivo, em ordem cronológica do processo seletivo mais 
antigo para o mais novo. 

§ 1º – A bolsa de cota do programa somente será 
atribuída ao aluno habilitado a receber bolsa de cotas deste Programa, segundo as 
regras do órgão de fomento. 

§ 2º – Cada docente deve submeter projetos aos 
diferentes editais de obtenção de bolsas de mestrado e doutorado, visando contribuir 
com o aumento de bolsas no programa. 

§ 3º – O Colegiado poderá limitar o número de 
vagas ou aplicar outras restrições a docentes que não solicitarem bolsas nos editais. 

§ 4º – A política de captação de bolsas pelo 
programa através da coordenação e dos docentes deve assegurar que a relação entre 
o número de alunos por docentes titulados por ano seja maior ou igual a 1. 

 
Art. 2º – No caso de aluno com desempenho 

insuficiente em pesquisa orientada, observado o disposto do Regimento do Programa, 
o Colegiado deverá suspender a bolsa de cota do aluno e transferi-la para o próximo 
aluno da lista com desempenho acadêmico satisfatório. 

Parágrafo-único – Compete ao docente orientador 
comunicar periodicamente à coordenação sobre o desempenho de seu orientado em 
pesquisa orientada. 

 
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 15 de março de 2009. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 04 / 2009: Avaliação de Pesquisa Orientada 
 

O coordenador do Programa de Pós-graduação em 
Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento com fundamento no Art. 17 § 2º da 
Resolução CONSU N.º 08/2007, considerando o deliberado pelo Colegiado do 
Programa em 21/05/2008 e 16/10/2008,  

 
 

RESOLVE 
 
 
Art. 1º – Regulamentar a sistemática de avaliação e 

acompanhamento da pesquisa orientada, com base nos relatórios semestrais e 
informações bimestrais. 

 
§ 1º – os seguintes formulários deverão servir de 

instrumentos de registro da avaliação da pesquisa orientada: 
a) Ficha de Acompanhamento da Pesquisa 

Orientada, para que o aluno apresente periodicamente uma síntese das atividades; 
b) Relatório completo com evidências de análise de 

dados e sistematização de conhecimentos gerados na pesquisa. 
 
§ 2º – Após preenchimento da ficha ou relatório, o 

aluno solicita a avaliação e assinatura do orientador, e deixa a versão impressa na 
secretaria do programa, de acordo com o calendário estipulado pela coordenação, 
conforme ilustrado no anexo único desta resolução. 

 
§ 3º – No caso de bolsistas FAPESB ou de outros 

órgãos de pesquisa com formulários próprios para o relatório, basta a primeira folha 
dos formulários mencionados acrescida de uma cópia dos relatórios semestrais que 
enviam ao respectivo órgão de fomento, desde que seja obedecido o calendário 
estipulado pelo Colegiado. 

 
Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 15 de março de 2009. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR
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Cronograma de avaliação e acompanhamento da pesquisa orientada 
Anexo único da Resolução PPGGBM 04/2009 

 

Figura 1. Esquema ilustrativo do calendário de apresentação das fichas de avaliação 
bimestral da pesquisa orientada, dos relatórios parciais e de exame de qualificação dos 
alunos de mestrado e doutorado. 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 05 / 2009: Comissão de Seleção de Alunos Especiais 
 

O coordenador do Programa de Pós-graduação em 
Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento na Resolução CONSU 08/2007 Art. 82 a 85, 
na Resolução CONSEPE 59/2006 Art. 10 inciso IX e Art. 19 §3º, ad referendum do 
Colegiado do Programa, 

 
 
RESOLVE 
 
 
Art. 1º – Nomear os Professores Fabienne Micheli, 

Carlos Priminho Pirovani e Márcio Gilberto Cardoso Costa para, sob a presidência da 
primeira, constituírem a comissão encarregada de Selecionar alunos especiais para 
ingresso no segundo semestre de 2009. 

 
§ 1º – O calendário de seleção deve ser compatível 

com os prazos estipulados no Edital Reitoria UESC 08/2009. 
 
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 11 de junho de 2009. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 06 / 2009: Comissão de Seleção de alunos para 2010-I 
 

O coordenador do Programa de Pós-graduação 
em Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – 
UESC, no uso de suas atribuições, com fundamento no Inciso V do Art. 8º da 
Resolução CONSU N.º 08/2007, Incisos IX a XI do Art. 10 e Inciso XXVIII 
do Art. 11 da Resolução CONSEPE N.º 41/2009 e Edital Reitoria UESC 
N. 107/2009, considerando o deliberado na Reunião Ordinária do Colegiado 
desse Programa realizada em 06/07/2009  

 
 
RESOLVE 
 
 
Art. 1º – Nomear os Professores Fernanda 

Amato Gaiotto, Marco Antônio Costa e Fabienne Florence Lucienne Micheli, 
membros efetivos, e Abelmon da Silva Gesteira, Márcio Gilberto Cardoso Costa 
e Eduardo Gross, membros suplentes, para integrarem a comissão de seleção 
de candidatos ao mestrado e doutorado, turma 2010.  

§ 1º – Tanto os membros efetivos como os 
suplentes são responsáveis pelo bom andamento dos trabalhos de seleção, 
distribuindo os trabalhos de forma equânime entre os seis integrantes, 
conforme tradição das comissões anteriores. 

§ 2º – As decisões serão tomadas com base em 
maioria simples dos membros efetivos. 

§ 3º – O presidente da Comissão será escolhido 
pelos pares na primeira reunião de instalação dos trabalhos, convocada pelo 
Coordenador do Colegiado. 

 
Art. 2º – As funções da comissão são aquelas 

previstas na Resolução CONSEPE N. 41/2009 e Edital UESC N° 107/2009. 
§ 1º – A Comissão poderá designar docentes, 

pareceristas ad hoc e outros prestadores de serviços que se fizerem 
necessários ao processo seletivo. 

§ 2º – A Comissão contará com o apoio integral 
da secretária, da estagiária e do coordenador, no que couber, para que os 
trabalhos sejam realizados de forma completa e nos prazos previstos. 

 
Art. 3º – Todos os atos da comissão que 

implicarem em custos financeiros deverão ser submetidos à coordenação do 
Programa para análise de disponibilidade financeira e, quando necessário, 
solicitação de complementação financeira a órgãos específicos da Instituição. 

 
 
 
Art. 4º – As atividades deverão ser realizadas 

em conformidade com o edital de seleção e segundo o seguinte cronograma: 
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Atividade da Comissão Data 
limite 

Órgão e atividade Data limite 

Elaborar material de divulgação e 
encaminhar à Coordenação do 
Programa para providências de 
aquisição 

21/08/09 Imprensa, produzir  material 
 
Comissão, indicar estratégias 
de divulgação. 

04/09/09 
 
31/08/09 

Analisar os documentos dos 
inscritos, decidir sobre 
deferimento das inscrições e 
encaminhar lista dos inscritos 
homologados à UDO para 
publicar na página do programa. 

03/11/09 UDO, publicar a relação dos 
inscritos na página do 
programa  

05/11/09 

Analisar os Currículos e 
Históricos Escolares e 
encaminhar à UDO a lista com os 
candidatos que alcançaram nota 
igual ou superior a 5, indicando-
os como habilitados a realizarem 
a prova escrita. 
  
Analisar e deliberar sobre o 
pedido de dispensa da prova 
escrita, exclusiva aos candidatos 
ao doutorado que fizeram este 
pedido no ato da inscrição, e 
encaminhar à UDO a lista com os 
candidatos dispensados da prova 
escrita. 

de 
10/11/09 
a 
20/11/09 
 
 
 
de 
10/11/09 
a 
20/11/09 

UDO, publicar a relação dos 
alunos habilitados para a 
próxima etapa 
 
 
UDO, publicar a relação dos 
candidatos dispensados da 
prova escrita. 

23/11/09 
 
 
 
 
23/11/09 
 

Encaminhar os projetos aos 
pareceristas ad hoc, dando, pelo 
menos, prazo de 10 dias para 
respostas. 

16/11/09 Comissão sistematizar as 
notas dos pareceres aos 
projetos 

04/12/09 

Encaminhar os originais da prova 
de conhecimentos e da prova de 
inglês para multiplicação. 

23/11/09 Órgão competente devolve 
prova multiplicada à comissão. 

30/11/09 

Aplicar provas de conhecimentos 
e de inglês, corrigir as provas, e 
elaborar as listas de candidatos, 
indicando-se os que alcançaram 
pontuação para a próxima etapa. 

01/12/09 Comissão, afixar a lista com 
os aprovados na etapa da 
prova escrita, com a 
respectiva escala de 
entrevista. 

02/12/09, 
08h00 

Realizar as entrevistas referentes 
a defesa do projeto com os 
candidatos de doutorado que 
alcançaram pontuação 
classificatória na etapa de prova 
escrita. 

de 
09/12/09 
a 
11/12/09  

Comissão, afixar a lista com 
os aprovados na etapa da 
prova escrita, com a 
respectiva escala de defesa de 
projeto. 

09/12/09, 
08h00 

Apresentar os resultados de 
todas as etapas da seleção ao 
Colegiado para conhecimento e 
homologação 

11/12/09 Colegiado apreciar os 
resultados apresentados pela 
Comissão, afixar os resultados 
completos para conhecimento 
dos candidatos. 

11/12/09 

Preencher documentos e atas e 
entregar à Coordenação 
conforme homologação pelo 
colegiado. 

14/12/09 Coordenação encaminha à 
Reitoria para análise, 
homologação e publicação. 

15/12/09 
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Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 21 de agosto de 2009. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR 
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 07 / 2009: Avaliação e recredenciamento de docentes 

 
O coordenador do Programa de Pós-graduação em 

Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, com fundamento na  Resolução CONSU N.o 08/2007 Art. 33 e 
na Resolução CONSEPE N.º 41/2009 Art. 5º § 7º, considerando a prática de 
credenciamento e avaliação docente adotada pelo programa no atual triênio 2007 a 
2009 como ilustrado pelo deliberado nas reuniões ordinárias do Colegiado realizadas 
em 30/07/2008, 13/08/2008 e 07/05/2009, considerando o deliberado na reunião 
ordinária do Colegiado realizada em 14/08/2009, 

 
 
RESOLVE 
 
 
Art. 1º – Sistematizar os critérios de avaliação e 

renovação do credenciamento do docente definidos pelo Colegiado durante o triênio 
2007 a 2009, complementares aos critérios de credenciamento definidos pela 
Resolução PPGGBM n. 08/2008. 

 
§ 1º – A sistemática de avaliação continuada do 

docente incluirá avaliações individuais dos docentes permanentes, visitantes e 
colaboradores, com foco na publicação de artigos com qualidade adequada às 
orientações da CBI/capes, deste colegiado e dos regimentos. 

 
§ 2º – As avaliações serão feitas pela coordenação 

e comunicadas nominalmente a cada docente, com indicação da meta do programa 
aprovada pelo Colegiado e orientação ao docente sobre a necessidade de adequar-se 
à meta do programa, bem como estabelecendo os prazos para a adequação aos 
critérios. 

§ 3º – O cumprimento pelos docentes das metas de 
produção intelectual, inclusive a publicação com seus orientados neste programa, é 
condição indispensável para manter-se na categoria em que está credenciado ou ser 
promovido ao núcleo permanente ou retornar a colaborador ou eventual. 

 
§ 4º – O Perfil do docente a ser credenciado no 

programa deve ser compatível com o curso (Genética e Biologia Molecular) e garantir 
a identidade da proposta que se encontra aprovada pela CAPES, apresentar produção 
intelectual condizente com as metas do programa. 

 
§ 5º – A coordenação deve orientar esse docente no 

sentido de convidá-lo a alcançar o desempenho e a estrutura de pesquisa e 
publicação compatível com as metas do programa, visto que ele interessa ao 
programa se aderir aos padrões de produtividade. 

 
§ 7º – A política de credenciamento deve considerar 

o crescimento com qualidade, visando alcancar uma dimensão do Corpo Docente do 
programa compatível com a dimensão suficiente para se tornar um curso de referência 
regional, nacional e internacional. 
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Art. 2º – Aos docentes que atuam em dois NP, será 
exigido o correspondente ao requerido para os dois programas de acordo com os 
seguintes critérios: 

I - Uma publicação só pode ser usada em dois NP, 
por um determinado orientador, se tiver alunos dos dois programas ou 
comprovadamente referir-se linha de pesquisa presente nos dois programas. 

II – Nos casos de artigos sem alunos do PPGGBM, 
o docente deve informar a qual programa o artigo pertence, podendo o coordenador 
incluir no Relatório CAPES qualquer artigo do docente do NP que tenha adesão a 
linha de pesquisa deste programa. 

III – Nas avaliações docentes, caso a soma dos 
artigos correspondentes aos inciso I e II não somem o mínimo requerido, o docente 
poderá ter seu credenciamento alterado para colaborador ou eventual, após análise 
técnica e decisão do Colegiado. 

Parágrafo único – Docentes com produção 
incompatível com participação em mais de um programa devem ser orientados a se 
adequar às exigências dos múltiplos programas, sob pena de reduzir o 
credenciamento a colaboradores ou eventuais. 

 
Art. 3º – Os resultados da avaliação continuada dos 

docentes feita pela coordenação serão utilizados pelo Colegiado para decidir sobre 
alteração do status de credenciamento de docentes, motivado por detacada produção 
intelectual do docente (acima da média do corpo docente permanente) ou por 
insuficiência de produção intelectual do docente (abaixo dos limites mínimos 
necessários para manter ou melhorar o nível do curso nas avaliaçoes feitas pela 
CAPES). 

§ 1º – Nos processos avaliativos do corpo docente 
do programa, nos casos em que justificar redução do tamanho do corpo docente, esta 
será limitada aos índices preconizados pela CAPES, de modo a não haver redução 
drástica do programa e a não descaracterizar as linhas de pesquisa constantes na 
proposta do programa aprovada pela CAPES. 

§ 2º – As avaliações individuais dos docentes, com 
foco na publicação de artigos com qualidade adequada às orientaçoes da CBI/CAPES 
e deste colegiado e dos regimentos, devem ser acrescidas de determinação específica 
de metas e prazos para alcance pelos docentes. 

 
Art. 4º – Os indicadores mínimos de produtividade 

docente deverão ser estipulados periodicamente pelo Colegiado, tomando-se como 
referência as metas do programa e os mínimos para manter ou melhorar o nível do 
curso em relação ao conceito atribuido ao Programa pela CAPES. 

§ 1º – O docente permanente e visiatante deverá 
ministrar pelo menos 1 disciplina no triênio, orientar pelo menos 2 alunos por triênio, 
publicar pelo menos 3 artigos classificados nos extratos mais elevados do qualis por 
triênio de acordo com a meta de qualidade relevante no programa, e em co-autoria 
com seus orientados. 

§ 2º – O docente colaborador deverá ministrar pelo 
menos 1 disciplina no triênio, orientar pelo menos 1 aluno no triênio, demonstrar um 
padrão consistente de publicação científica de qualidade, incluindo pelo menos 1 
artigo em co-autoria com cada discente orientado por ele. 

§ 3º – O docente eventual deverá realizar pelo 
menos uma atividade esporádica porém essencial ao programa, tais como participar 
de bancas de avaliação, ministrar disciplinas para as quais o corpo docente 
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permanente, visitante e colaborador não sejam suficientes, integrar projetos conjuntos 
com docentes do programa e co-orientar alunos. 

§ 4º – O A produção conjunta docente-orientado 
será cobrada em níveis crescentes pelo Colegiado a todos os seus docentes. 

§ 5º – A coordenação deve observar e exigir do 
docente o envio de pedido de bolsas pelos docentes aos diferentes orgãos em que 
isso é possível, visando colaborar com o Programa na captação de bolsas e manter 
pelo menos o número mínimo de um aluno titulado por ano por docente do núcleo 
permanente ou visitante. 

 
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 21 de agosto de 2009. 
 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR
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RESOLUÇÃO PPGGBM Nº 08 / 2009: Cronograma dos Seminários 

 
O coordenador do Programa de Pós-graduação em 

Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, com 
fundamento na Resolução CONSEPE N. 41/2009 Art. 3º, considerando a prática 
adotada nos seminários no triênio de 2007 a 2009 e de acordo com o deliberado na 
reunião ordinária do Colegiado realizada em 08/04/2009 e praticado no ano de 2009, 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º – Determinar que as disciplinas de 

seminários obedeçam o cronograma explicitado na Figura 1, de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

I – Os alunos de mestrado e doutorado deverão 
matricular-se em “Seminários de temas livres em genética e biologia molecular” no 
primeiro semestre de ingresso nos cursos, e em “Seminários de qualificação em 
genética e biologia molecular” no segundo semestre de ingresso nos cursos. 

II – Os alunos de mestrado e doutorado deverão 
apresentar os respectivos “Seminários de temas livres em genética e biologia 
molecular” no primeiro ou segundo semestre de ingresso nos cursos. 

III – Os alunos mestrado deverão apresentar os 
respectivos “Seminários de qualificação em genética e biologia molecular” no terceiro 
semestre de ingresso no curso. 

IV – Os alunos de doutorado deverão e apresentar 
os respectivos “Seminários de qualificação em genética e biologia molecular” em data 
estipulada do terceiro ao sexto semestre de ingresso no curso. 

§1º – Os alunos de mestrado e doutorado devem ter 
freqüência mínima como ouvinte em pelo menos 75% dos seminários apresentados 
nos dois semestres em que estiverem matriculados. 

§2º – O calendário de apresentações de seminários 
será estabelecido pela coordenação das disciplinas. 

§3º – Nos casos em que houver impedimento de o 
aluno de mestrado apresentar o seminário na data estipulada, este deverá encaminhar 
solicitação de alteração de data ao coordenador da disciplina seminário, que julgará o 
pedido, com base em justificativa fundamentada do aluno e contendo o parecer do 
respectivo orientador. 

§4º – Nos casos em que houver impedimento de o 
aluno de doutorado apresentar o seminário no período do 3º ao 6º semestre de 
ingresso no curso, este deverá encaminhar solicitação de alteração de data ao 
coordenador do Colegiado, que julgará o pedido, com base em justificativa 
fundamentada do aluno e contendo o parecer do respectivo orientador. 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 21 de setembro de 2009. 
 
 
 

RONAN XAVIER CORRÊA 
COORDENADOR 
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CRONOGRAMA DA DISCIPLINA SEMINÁRIOS 
Anexo da Resolução PPGBM 08/2009 

 

 


