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O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

MORFOFUNCIONAIS - PPGCM, DO CAMPUS DOM BOSCO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ, no uso de suas atribuições estatutárias 

estabelece as Normas para a dissertação e a apresentação na defesa de mestrado, do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais.   

 

Art. 1º. COMPETE AOS ALUNOS E ORIENTADORES:  

I. Apresentar uma versão preliminar em formato PDF da dissertação, entregue 60 dias 

que antecede a data provável de defesa da dissertação de mestrado, para apreciação 

do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais;  

II. Apresentar a dissertação de mestrado, elaborado individualmente pelo(a) 

acadêmico(a), entregue até o prazo previsto no artigo Nº 42 da Resolução Nº 023 de 

23 de outubro de 2017.  
 

III. Submeter a dissertação de mestrado ao Colegiado por meio da Coordenação, segundo 

artigo Nº41 da Resolução Nº 023, de 23 de outubro de 2017. 

 

IV. Responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a favor de 

terceiros quando das imagens, citações, cópias ou transcrições de trechos de outrem.  

Parágrafo único: É de inteira responsabilidade do aluno, entregar as versões impressas 

aos membros da banca aprovada. 

 

Art. 2º. COMPETE AO ORIENTADOR(A): 

I. Definir a banca avaliadora;  

II. Recepcionar os membros da banca e providenciar a logística da defesa;  

III. Lavrar a ata de acordo o modelo do PPGCM;  

IV. Encaminhar a ata devidamente preenchida e assinada à coordenação do curso.  

V. Definir os critérios para o procedimento de apresentação da dissertação e 

arguição do candidato. 



VI. Optar pelo modelo de redação da dissertação, que poderá ser tradicional ou 

sob a forma de artigo. 

§1º. A composição da banca deve seguir as normas federais e institucionais, com os 

seguintes critérios respeitados: o mínimo de 03 (três) membros tendo, necessariamente, a 

participação do Orientador, um membro interno do PPGCM ou DCNAT e um membro 

externo. 

§2º. A opção pelo modelo tradicional exige ter submetido um artigo científico em 

periódico indexado com classificação vigente no Web Qualis (www.webqualis.br), na 

área de Ciências Biológicas II, com índice ≥B3 e a dissertação deverá conter os tópicos:  

• Capa com dados da Instituição acadêmica, nome do autor, título do trabalho 

(e se houver subtítulo), cidade e ano. 

 • Folha de rosto (não recebe numeração nem é contada): nome do autor, título 

do trabalho, a expressão “Dissertação de mestrado apresentado como requisito 

parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências Morfofuncionais da 

Universidade Federal de São João del-Rei”, nome do orientador, cidade e ano.  

• Folha de aprovação: nome do autor, título do trabalho (e se houver subtítulo), 

nota ou conceito, composição da banca examinadora, cidade e ano. 

• Agradecimentos: opcional.  

• Resumo.  

• Abstract. 

• Listas de tabelas, figuras e quadros, se for o caso.  

• Sumário 

• Introdução  

• Revisão da Literatura  

• Metodologia  

• Resultados  

• Discussão  

• Conclusão  

• Referências Bibliográficas 

• Anexos, se for o caso. 

§3º. A opção pela defesa em forma de artigo deve ser relativa ao trabalho 

desenvolvido durante o mestrado e o mesmo deve estar aceito, obedecendo ao critério de 

ser periódico indexado com classificação vigente no Web Qualis (www.webqualis.br), na 

área de Ciências Biológicas II, com índice ≥B3. Além disso, deverá conter os tópicos:  

• Capa com dados da Instituição acadêmica, nome do autor, título do trabalho 

(e se houver subtítulo), cidade e ano. 

 • Folha de rosto (não recebe numeração nem é contada): nome do autor, título 

do trabalho, a expressão “Dissertação de mestrado apresentado como requisito 

http://www.webqualis.br/
http://www.webqualis.br/


parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências Morfofuncionais da 

Universidade Federal de São João del-Rei”, nome do orientador, cidade e ano.  

• Folha de aprovação: nome do autor, título do trabalho (e se houver subtítulo), 

nota ou conceito, composição da banca examinadora, cidade e ano. 

• Agradecimentos: opcional 

• Resumo 

• Sumário 

• Introdução  

• Artigo científico propriamente dito. 

•  Anexos, se for o caso. 

 

Art. 3º. COMPETE AO COLEGIADO: 

I. Apreciar a banca e aprovar a marcação da apresentação e defesa. 

II. Apreciar os casos omissos a esta Instrução normativa. 

 

Art. 4º. COMPETE AO ALUNO: 

I. Aprovada a Dissertação e homologado o resultado pelo Colegiado do Curso, 

o candidato deverá entregar à Secretaria do Programa, no prazo máximo de 90 

(noventa) dias, a versão definitiva do trabalho de Dissertação, devidamente 

corrigida, em meio impresso e eletrônico, de acordo com as normas vigentes, 

para solicitação da expedição do referido diploma. 

 

Art. 5º. A presente instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Patrícia Maria D’Almeida Lima 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências Morfofuncionais 

 


