
Regulamento 

 

É dever de todo pós-graduando em Ecologia e Evolução: 

 

1) Cumprir o mínimo de 25 créditos (1 crédito = 15 horas) 

 

Créditos associados à Dissertação: 5 (atribuídos após a defesa) 

Créditos associados às disciplinas: mínimo de 18 

Créditos em atividades complementares: mínimo de 2 

 

Atualmente o programa oferece duas disciplinas obrigatórias, que somam 12 

créditos: 

-Fundamentos Teóricos em Ecologia e Evolução: 9 créditos (135h) 

-Metodologia e Comunicação Científica: 3 créditos (45h) 

As disciplinas obrigatórias serão oferecidas no primeiro semestre de cada ano. 

 

Atualmente doze (12) disciplinas eletivas são oferecidas pelo programa (ver 

lista de eletivas no site). 

 

Pelo menos 70% dos créditos devem ser obtidos em disciplinas do programa 

ou em instituições nacionais ou estrangeiras com as quais o programa 

mantenha intercâmbio. O restante dos créditos poderá ser obtido em outros 

programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES. 

 

No caso das atividades complementares, verificar tabela de conversão de 

créditos específica para atividades complementares que consta no link 

“Formulários”. 

 

2) Entrega do projeto de pesquisa 

 

O projeto de pesquisa deverá ser entregue no prazo máximo de até 6 (seis) 

meses após a data de matrícula. A elaboração do projeto de pesquisa deverá 

seguir as normas estabelecidas pela Fapesp  (consultar site da Fapesp para 



esclarecimentos http://www.fapesp.br/253). Deverá ser entregue uma cópia 

impressa e outra digital. 

 

3) Proficiência em Inglês 

 

O aluno deverá apresentar, no dia da matrícula ou até 6 meses a partir da 

matrícula, um certificado que comprove sua proficiência na língua Inglesa. A 

lista dos testes atualmente aceitos pelo programa consta no site, no link 

“Processo Seletivo (O que é comprovação de proficiência em Inglês?)”. O aluno 

que não entregar comprovante de proficiência em Inglês no prazo determinado 

será automaticamente desligado do programa. Maiores detalhes sobre o 

exame aplicado pela Cultura Inglesa podem ser obtidos pelo site da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

(http://www.unifesp.br/propgp/index.php?cont=ingles). 

 

4) Plano de Aperfeiçoamento Didático (PAD) 

 

Em sua primeira fase de implantação, o PAD abrange os estudantes de 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu de Mestrado ou Doutorado que 

sejam bolsistas CAPES-REUNI. A realização do PAD é obrigatória para pós-

graduandos bolsistas CAPES-REUNI. 

 

O PAD abrange duas etapas:  

Etapa 1: preparação pedagógica teórico-prática oferecida no CEDESS (Centro 

de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, UNIFESP, São Paulo) ou 

curso de Formação Didático-Pedagógica oferecido pelos Programas de Pós-

Graduação Stricto-Sensu da UNIFESP em seus diferentes Campi, aprovado 

pela comissão do PAD; 

Etapa 2: inserção do pós-graduando em cenários da prática docente 

universitária - sala de aula, laboratório,  atividades de natureza prática - sob a 

supervisão de um orientador, no âmbito exclusivo da graduação. 

 

- Deve ser cumprido pelo pós-graduando um mínimo de 36 horas na etapa 2 – 

estágio de docência. 



5) Exame de Qualificação 

 

- O exame de qualificação do PPGEE consiste numa apresentação oral 

referente ao andamento do projeto de pesquisa do aluno, com duração de 30 a 

40 minutos. A apresentação deverá conter Introdução, Metodologia, Resultados 

Parciais e Discussão. O aluno será avaliado por uma banca examinadora 

composta por dois (2) docentes mais o professor orientador. O tempo máximo 

de argüição por docente será de 20 minutos. A apresentação será pública. 

Após argüição pela banca, perguntas poderão ser feitas pelo público 

diretamente ao aluno, com duração máxima de 10 minutos. Será atribuído ao 

aluno o conceito APROVADO ou REPROVADO. Será aprovado o aluno que 

obtiver o conceito APROVADO por pelo menos dois (2) membros da banca. 

Em caso de reprovação, o aluno deverá submeter-se novamente ao exame de 

qualificação, dentro do prazo de até o 15º mês a partir da data da matrícula. 

  

-Prazo para a realização do exame de qualificação: O exame deverá 

obrigatoriamente ser realizado do 12º ao 14º mês a contar da data da 

matrícula. 

 

-Uma lista composta de 5 (cinco) nomes de docentes indicados para compor a 

banca deverão ser entregues na secretaria do programa com pelo menos 30 

dias de antecedência da data de realização do exame. Não serão aceitos 

prazos de entrega inferiores a 30 dias do dia estabelecido para a qualificação. 

Poderão ser indicados pesquisadores de outras instituições para compor a 

banca de qualificação, entretanto o curso não irá arcar com custos de 

transporte e hospedagem dos mesmo. 

 

6) Defesa de Dissertação 

 

Os prazos mínimo e máximo para a defesa de Dissertação no PPGEE são de 

12 e 26 meses, respectivamente, a contar da data de matrícula. 

 

A Comissão Examinadora da defesa de Dissertação deverá ser constituída de 

três membros titulares e três suplentes, com titulação mínima de Doutor, 



escolhidos pelo Conselho do Programa da lista de dez nomes indicados pelo 

orientador e aluno. A banca examinadora deverá emitir parecer 

circunstanciado, indicando, como conceito final, se o candidato está 

APROVADO ou REPROVADO. Será aprovado o aluno que obtiver o conceito 

APROVADO por pelo menos dois (2) membros da banca. 

 

O aluno só poderá entregar os exemplares de sua Dissertação e, 

conseqüentemente, efetuar sua defesa, após cumprir todas as etapas acima. 

 

Seis exemplares impressos da Dissertação, mais cópia em CD (em PDF), 

juntamente com lista composta de 10 (dez) nomes de docentes indicados para 

compor a banca, deverão ser entregues na secretaria do programa com pelo 

menos 30 dias de antecedência da data prevista para a Defesa Pública da 

Dissertação. Não serão aceitos prazos de entrega inferiores a 30 dias do dia 

estabelecido para a defesa. No momento da entrega, deverá ser feita a opção 

entre a entrega dos exemplares definitivos ou de uma versão preliminar 

(“Boneco”), via ofício assinado pelo orientador e aluno. No caso da escolha 

pela versão preliminar, o aluno terá até 60 dias para corrigir a Dissertação após 

a defesa, entregando uma cópia da versão final na secretaria do programa, que 

encaminhará à biblioteca. 

 

 

 

 

 


