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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 Prezado (a) aluno (a), visando o aperfeiçoamento da nossa Pós-

Graduação, apresentamos este manual que traz informações essenciais ao seu 

papel neste processo. Solicitamos que o leia com atenção e que as 

informações aqui contidas fundamentem suas ações como aluno da Pós-

Graduação em Ciências Cardiovasculares (PGCCV) da Universidade Federal 

Fluminense. 

  A missão da PGCCV é desenvolver profissionais de alto nível e produzir 

conhecimento científico sobre o sistema cardiovascular, desde os seus 

aspectos genéticos e moleculares, passando pela biologia celular, fisiologia e 

fisiopatologia, até os métodos de diagnósticos, as estratégias terapêuticas e o 

impacto epidemiológico das doenças deste sistema.  

 Este manual resume as principais etapas envolvidas na formação de 

nossos alunos, discriminando os direitos e deveres pertinentes a cada uma 

dessas etapas. Quaisquer dúvidas e sugestões serão atenciosamente 

avaliadas pela Coordenação, que conta com a colaboração de todos os 

discentes para seu engrandecimento como um programa de pós-graduação de 

referência. 

 

 

 

                                                             A  Coordenação
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1. Inscrição no Estágio Probatório 

 

 Uma vez aprovado no processo seletivo, o aluno deverá realizar sua 

inscrição no estágio probatório. No ato da inscrição, o aluno deverá se 

inscrever nas disciplinas obrigatórias e optativas pertinentes, com a ciência de 

seu orientador. 

 

 

2- Estágio Probatório 

 

a) Duração 

  

 O estágio probatório tem o prazo de duração de um ano, prorrogáveis, 

com justificativa, por no máximo mais um ano, prazo este que será julgado pelo 

colegiado.  Não existe período mínimo para o mesmo. 

 

b) Atividades 

 

 É um período onde os alunos poderão cursar as disciplinas e realizar o 

seu trabalho experimental, porém o mesmo ainda não se encontrará 

matriculado no curso como aluno de mestrado ou doutorado. Será 

responsabilidade do orientador julgar o momento em que o aluno estará apto 

para a efetivação da matrícula. 

 

 

3-  Matrícula  

 

 A matrícula do aluno será realizada mediante a solicitação do orientador, 

que deverá assinar um termo (ANEXOS I e II) juntamente com o aluno, 

firmando o compromisso com a Coordenação, do cumprimento de prazo do 

exame de qualificação, da defesa da dissertação de mestrado ou tese de 

doutorado e da obrigatoriedade da entrega de relatórios semestrais, vinculados 

ou não à disciplina de “Seminários de acompanhamento das linhas de 

pesquisa”. 
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 O termo de solicitação de matrícula deverá ser encaminhado juntamente 

com relatório atualizado para apreciação do status de desenvolvimento do 

projeto pelo colegiado. 

 

4- Disciplinas  

 

 Para a obtenção dos créditos, o aluno deverá cursar todas as disciplinas 

obrigatórias e optativas escolhidas a critério do aluno e orientador. No 

mestrado será exigida no mínimo 60h (04 créditos) cursadas em disciplina(s) 

optativa(s) enquanto no doutorado serão exigidas no mínimo 240h (16 créditos) 

cursadas em disciplinas optativas. 

 As disciplinas optativas deverão ser cursadas pelos alunos de acordo 

com sua área de interesse e é de extrema importância que o orientador norteie 

a escolha pelas disciplinas optativas. A oferta das disciplinas optativas estará 

sujeita à demanda pelos discentes e à disponibilidade de horário dos 

professores responsáveis, havendo sempre um mínimo de disciplinas optativas 

oferecidas por semestre.  

Quando oferecidas, os mestrandos poderão cursar as disciplinas 

optativas "Seminários Avançados em Ciências Cardiovasculares I e II" e os 

doutorandos, as disciplinas "Seminários Avançados em Ciências 

Cardiovasculares I, II, III e IV", com carga horária de 30h (02 créditos) cada, 

vinculadas à ocorrência das Jornadas Anuais de Ciências Cardiovasculares.  

A inscrição e a exclusão nas disciplinas deverão ser feitas mediante 

formulários preenchidos (ANEXOS IV e V), assinados pelo aluno e pelo 

orientador, devendo o mesmo ser entregue na secretaria do programa, dentro 

do prazo determinado no início de cada semestre. O aluno só será inscrito ou 

excluído de uma disciplina mediante preenchimento, assinatura e entrega dos 

respectivos formulários na secretaria. O aluno inscrito em uma disciplina que 

não frequentá-la e não excluí-la no prazo será reprovado, 

Ao final de cada disciplina cursada, o professor responsável emitirá um 

relatório com as notas e freqüência dos alunos para composição do histórico 

final do curso. A secretaria do curso também disponibilizará um formulário para 

avaliação das respectivas disciplinas, que deverá ser preenchido pelos alunos 
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e encaminhado à coordenação, com a finalidade de recebermos sugestões do 

corpo discente e melhorarmos sempre a qualidade do curso. 

Complementa ainda este currículo uma disciplina de “Estágio em 

Docência”, obrigatória para todos os alunos que usufruírem de bolsas da 

CAPES por qualquer período durante o curso, optativa para os demais, a qual 

serão atribuídas 60 horas/aula equivalentes a 2 créditos. 

Abaixo segue a relação das disciplinas obrigatórias oferecidas pelo 

Programa para os cursos de mestrado (quadro 1) e doutorado (quadro 2).  

 

Quadro 1: Disciplinas obrigatórias para o curso de mestrado do PPGCCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Disciplinas obrigatórias para o curso de doutorado do PPGCCV 
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Com respeito ao aproveitamento de créditos cursados em outros 

Programas de Pós-Graduação, a solicitação deve ser encaminhada anexando 

os seguintes documentos: 

 

- Carta justificativa do orientador indicando a(s) disciplina(s) cujo 

aproveitamento de créditos deverá ser apreciado, salientando o 

benefício que a mesma agregará ao trabalho de dissertação/tese do 

aluno em questão. No caso de disciplinas obrigatórias a carta deve 

elucidar a qual disciplina obrigatória a solicitação de aproveitamento de 

créditos se refere 

- Plano de curso com conteúdo programático, ementa, carga 

horária 

- Comprovante de curso da disciplina com aproveitamento e grau 

obtido 

 

Mediante a solicitação para disciplinas obrigatórias, a mesma será 

encaminhada ao professor responsável pela disciplina em questão para sua 

apreciação.  

Quanto ao aproveitamento de disciplinas optativas, o colegiado 

entende que não há necessidade de correlação com as disciplinas optativas 

oferecidas pelo Programa. O deferimento do aproveitamento do(s) crédito(s) 

dependerá da apreciação do caso pelo colegiado mediante solicitação com 

encaminhamento dos documentos supracitados. 
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5- Relatório Semestral 

 

 Os alunos deverão entregar relatórios semestrais impressos, de acordo 

com modelo disponibilizado (ANEXO III) no final de cada semestre letivo em 

data agendada pela coordenação do Programa. No caso de alunos inscritos na 

disciplina de Seminários de Acompanhamento das Linhas de Pesquisa, o prazo 

de entrega do documento estará previsto no cronograma da disciplina. 

Destacamos que este relatório deverá contar com a ciência do orientador. 

 O aluno que não entregar o relatório ficará impossibilitado de se 

inscrever em disciplinas no semestre letivo seguinte, assim como não poderá 

se matricular no curso, caso ainda esteja em período probatório, qualificar ou 

defender sua dissertação/tese. 

 

6- Exame de Qualificação 

 

 O exame de qualificação consta de uma apresentação oral e escrita do 

trabalho de dissertação ou tese do aluno, previamente a sua defesa. O objetivo 

deste exame é verificar o bom andamento do trabalho, sua qualidade e 

adequação em tempo hábil, dentro dos padrões de qualidade exigidos pela 

PGCCV. 

 O mesmo será apresentado a uma banca examinadora. O colegiado 

definiu que a banca de qualificação para mestrado será composta por 03 

membros titulares (02 externos) e 01 suplente e para doutorado por 04 

membros titulares (02 externos) e 01 suplente, além do orientador, sendo que 

nos dois casos, um deles deverá ser o revisor e participar da banca final, pelo 

menos como suplente. O aluno, em acordo com seu orientador, deverá 

encaminhar com antecedência a coordenação sugestões de nomes que 

comporão a banca para a apreciação e aprovação pelo colegiado e posterior 

envio de convite formal aos membros convidados através da secretaria. 
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Quadro 3: Composição banca de qualificação para os cursos de mestrado 

e doutorado do PPGCCV 

Banca Componentes 

Mestrado 

Orientador 

01 membro titular PGCCV (revisor) 

02 membros titulares externos 

01 suplente (revisor) 

Doutorado 

Orientador 

02 membros titulares PGCCV (revisor) 

02 membros titulares externos 

01 suplente (revisor) 

 

A qualificação deverá ser realizada no máximo até seis meses antes da 

data prevista para a defesa da dissertação de mestrado ou doze meses antes 

da data prevista para a defesa da tese de doutorado, conforme estabelecido no 

termo de compromisso entregue no ato da matrícula. Caberá à banca 

examinadora realizar críticas e sugestões que deverão ser acatadas pelo aluno 

na finalização de seu trabalho de dissertação ou tese. 

 

7- Revisor 

 

 O revisor é um professor pertencente ao quadro docente da PGCCV, 

aprovado pelo Colegiado, que terá como compromissos: 

 

 Participar da banca examinadora do exame de qualificação; 

 Revisar a formatação da dissertação ou tese e emitir um parecer 

permitindo que a mesma seja apresentada; 

 Participar da banca examinadora da defesa de dissertação ou tese, pelo 

menos na qualidade de suplente; 

 Receber e avaliar se as considerações realizadas durante a defesa de 

dissertação/tese se encontram devidamente acatadas em seu formato 

final. 
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8- Defesa 

 

Uma vez que o aluno tenha seu trabalho de pesquisa concluído, deverá 

redigir sua dissertação de mestrado, segundo as normas estabelecidas pela 

PGCCV (Manual de tese e dissertação) sob a supervisão de seu orientador. 

A dissertação deverá ser encaminhada ao revisor. Uma vez que o revisor 

considere a dissertação adequada, deverá emitir um parecer favorável à 

defesa da dissertação. 

Como exposto no quadro 4, o colegiado definiu que a banca de defesa 

para mestrado será composta por 03 membros titulares (02 externos) e 01 

suplente e para doutorado por 04 membros titulares (02 externos) e 01 

suplente, além do orientador, sendo que nos dois casos, um deles deverá ter 

sido o revisor e ter participado da banca de qualificação. Dentre os membros 

externos, pelo menos um deve ser externo à UFF e não somente ao 

PPGCCV. 

 

Quadro 4: Composição banca de defesa para os cursos de mestrado e 

doutorado do PPGCCV 

 

Banca Componentes 

Mestrado 

Orientador 

01 membro titular PGCCV (revisor) 

02 membros titulares externos* 

01 suplente (revisor) 

Doutorado 

Orientador 

02 membros titulares PGCCV (revisor) 

02 membros titulares externos* 

01 uplente (revisor) 

*Pelo menos um deve ser externo à UFF e não somente ao PPGCCV 
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O aluno, em acordo com seu orientador, deverá encaminhar com 

antecedência à coordenação sugestões de nomes que comporão a banca 

para a apreciação e aprovação pelo colegiado, homologação da banca e 

posterior envio de convite formal aos membros convidados através da 

secretaria. A banca para defesa poderá ser a mesma banca da qualificação. 

O aluno deverá enviar a dissertação ou tese escrita para a banca 

avaliadora, no mínimo quinze dias antes da data prevista para a defesa. A 

apresentação oral deverá utilizar recurso áudio visual, com duração de 40 

minutos, seguida de argüição pelos membros da banca examinadora. 

A dissertação ou tese poderá ser aprovada, aprovada com restrições ou 

reprovada. Em caso de aprovação, ou aprovação com restrições, o aluno 

deverá efetuar todas as alterações cabíveis sugeridas pela banca 

examinadora, bem como possíveis correções de formatação, gramática e 

ortografia. Dentro de 03 meses, a versão final deverá ser encaminhada ao 

revisor, que verificará as modificações realizadas, emitindo um parecer à 

PGCCV. A emissão do certificado de conclusão do Curso de Mestrado ou 

Doutorado em Ciências Cardiovasculares estará vinculada à entrega da 

versão final aprovada pelo revisor. 

 

9- Licença maternidade 

http://www.capes.gov.br/acesso-ainformacao/perguntas-frequentes/bolsas-de-

estudo/4222-as-bolsas-da-capes-preveem-auxilio-maternidade 

http://www.capes.gov.br/acesso-ainformacao/perguntas-frequentes/bolsas-de-estudo/4222-as-bolsas-da-capes-preveem-auxilio-maternidade
http://www.capes.gov.br/acesso-ainformacao/perguntas-frequentes/bolsas-de-estudo/4222-as-bolsas-da-capes-preveem-auxilio-maternidade
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 http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria-

248_19dez2011_LicencaMaternidade.pdf 

 

 

 

 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria-248_19dez2011_LicencaMaternidade.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria-248_19dez2011_LicencaMaternidade.pdf
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TERMO DE COMPROMISSO (MESTRADO) 

 

 

Eu, professor(a) _____________________________________, solicito a 

matrícula do aluno ___________________________________ CPF nº 

____________, identidade nº ___________, no curso de Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências  Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense.  

O  referido aluno se encontra apto a cumprir todas as exigências do curso 

nos prazos estabelecidos e estamos cientes que o exame de qualificação e a defesa 

da dissertação serão realizados nas datas ____________ e _____________, 18 e 

24 meses após a data da realização da matrícula, respectivamente. Estas datas 

poderão ser antecipadas, porém jamais postergadas. Também estamos cientes que 

deveremos entregar obrigatoriamente relatórios semestrais à coordenação do curso 

de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares. 

Declaramos estar cientes que o não cumprimento destas atividades poderá 

acarretar em sanções estabelecidas pelo colegiado. 

A comissão coordenadora se compromete a prestar todos os esclarecimentos 

necessários para o bom andamento do trabalho. 

 

Niterói, ______de__________________de_______ 

 

 

____________________________  ___________________________ 

Aluno       Orientador 

 

                    ___________________________________ 

Coordenador 

 

(ANEXO I) 

 

 

 
 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES 
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TERMO DE COMPROMISSO (DOUTORADO) 

 

 

Eu, professor(a) _____________________________________, solicito a 

matrícula do aluno _____________________________ CPF nº ____________, 

identidade nº ___________, no curso de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Ciências  Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense.  

O  referido aluno se encontra apto a cumprir todas as exigências do curso 

nos prazos estabelecidos e estamos cientes que o exame de qualificação e a defesa 

da dissertação serão realizados nas datas ____________ e _____________, 36 e 

48 meses após a data da realização da matrícula, respectivamente. Estas datas 

poderão ser antecipadas, porém jamais postergadas. Também estamos cientes que 

deveremos entregar obrigatoriamente relatórios semestrais à coordenação do curso 

de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares. 

Declaramos estar cientes que o não cumprimento destas atividades poderá 

acarretar em sanções estabelecidas pelo colegiado. 

A comissão coordenadora se compromete a prestar todos os esclarecimentos 

necessários para o bom andamento do trabalho. 

 

Niterói, ______de__________________de_______ 

 

 

____________________________  ___________________________ 

Aluno       Orientador 

 

                    ___________________________________ 

Coordenador 

 

(ANEXO II)
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RELATÓRIO PERIÓDICO RESUMIDO 
(máximo de 10 páginas) 

 

Semestre referente ao relatório:      _____/_____      
 
Nome do aluno: ___________________________________________________________ 

Mestrado      Doutorado  
 
Nome do Orientador: _______________________________________________________ 
 
Data do início do período probatório:    _____/_____/_____ 
 
Data da matrícula:   _____/_____/_____ 
_________________________________________________________________________ 
 
I – Título do projeto: 
 
II – Principais objetivos específicos do projeto original: 
 
III – Principais etapas executadas no período visando ao alcance dos objetivos: 

       (Quadro do cronograma de execução com etapas cumpridas e a cumprir, inclusive disciplinas) 
 
IV – Apresentação e discussão sucinta dos principais resultados obtidos  

       (deixar claro o avanço teórico, experimental ou prático obtido pela pesquisa) 
 
V – Relacione os principais fatores (negativos e positivos) que interferiram na execução do 
projeto: 
 
VI – Informe os trabalhos publicados e/ou aceitos para publicação durante todo o curso, 
relacionados com o projeto em pauta (livros, capítulos de livros, artigos em periódicos nacionais e 

internacionais, congressos, patente ou registro de invenção ou técnica etc.): 
 
VII – Outras informações julgadas convenientes: 
 
VIII – Sugestões ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares: 

 
 

                                                        Niterói,  _____de ________________de_________ 
 
 
 

   ________________________                            ________________________ 
         Assinatura do aluno                                           Assinatura do orientador 
 

(ANEXO III) 
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