
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ  

INSTITUIDA PELA LEI Nº.10.425 DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

 

CAMPUS CENTRO-OESTE – CCO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS – PPGCF 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

www.ufsj.edu.br/ppgcf  -  E-mail: ppgcf@ufsj.edu.br 

 

Av. Sebastião Gonçalves Coelho, 400 - Sala 301 - Chanadour 

CEP: 35501-296 - Divinópolis - MG 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, de 05 de março de 2020 

 

 

Estabelece e regulamenta a homologação e 

composição de bancas para exames de 

qualificação e defesa de pós-graduandos do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal de 

São João Del-Rei (UFSJ). Retifica a Instrução 

Normativa nº 02 de 2019, conforme o Decreto 

10.139 e Resolução CONSU 20/2035. 

 

Considerando o atual sistema de avaliação dos Programas de Pós-

Graduação realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), que considera a visibilidade e o impacto social dos projetos 

executados.  

Considerando a importância e necessidade de aumentar a visibilidade do 

PPGCF da UFSJ. 

Considerando o comprometimento do PPGCF em evidenciar, explicitar e 

divulgar para toda a comunidade os produtos oriundos dos trabalhos científicos 

produzidos neste programa de pós-graduação.  

 

 O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS – PPGCF, DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU, DA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas 

atribuições,  

 

RESOLVE: 

 

Além da necessidade de se considerar os capítulos VII e VIII do Regimento 

Interno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (Resolução nº 

17, de 24 de junho de 2019), que regulamentam os exames de qualificação e de 

defesa, as sugestões de membros para composição das bancas de qualificação e 

defesa, enviados pelo orientador e orientando ao colegiado do curso deverão atender 

a todos os critérios descritos a seguir: 

1. Ter, no mínimo, doutorado concluído em curso reconhecido e aprovado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  (CAPES); 

2. Ter trabalhos científicos publicados em revistas científicas e/ou experiência 

profissional/ acadêmica na área do trabalho a ser avaliado; 

3. Não possuir conflito de interesse pessoal e/ou profissional, tais como 

parentesco com orientador ou orientando e publicações cientificas com orientando. 

 

§ 1.º  A versão escrita da qualificação e da dissertação deverá ser apresentada 

no formato tradicional, com: elementos pré-textuais, introdução, revisão bibliográfica, 

objetivos, métodos, resultados, discussão, conclusão, referências bibliográficas e 
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elementos pós-textuais; OU os itens resultados e discussão poderão ser em formato 

de  artigo(s) científico(s).  

 

§ 2.º Para a qualificação: o orientador deverá enviar ao PPGCF solicitação 

escrita sugerindo os 2 (dois) componentes titulares e 1 (um) suplente da Banca 

Examinadora para análise e aprovação, a qual será avaliada pelo Colegiado e 

entregue com o prazo mínimo de 20 (vinte) dias. 

 

§ 3.º Para a defesa pública da dissertação de mestrado: deverá ser entregue 

pelo orientador e candidato, documento de encaminhamento da defesa preenchido e 

assinado por ambos, contendo título final da dissertação, sugestão da data e da 

Banca Examinadora (titulação mínima de doutor), composta: pelo presidente, dois 

membros titulares (sendo um externo à instituição), um suplente interno e um 

suplente externo. No dia da defesa, caso não haja presença de, pelo menos, um 

membro externo, a banca deve ser cancelada e reagendada. 

 

§ 4.º  Caso haja solicitação de realização de defesa fechada, não pública, o 

orientador deve obrigatoriamente apresentar o comprovante de solicitação de patente 

em Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). Não serão aceitas realização de bancas 

fechadas para trabalhos com patentes já concedidas.   
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A presente norma entra em vigor na data de sua publicação. Casos omissos 

serão deliberados pelo Colegiado do PPGCF. 

 

 

Divinópolis, 05 de março de 2020. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 

 

Prof. André de Oliveira Baldoni 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

Campus Centro-Oeste  

 


