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Instrução Normativa n. 02, de 13 de novembro de 2018 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA INGRESSO DIRETO NO DOUTORADO 

 

A Coordenadoria de Pós-Graduação em sua reunião do dia 19 de novembro de 2018 
decidiu, com base no escopo legal abaixo citado, definir as regras para ingresso direto 
no curso de Doutorado do PPGCF.  

  

Res. CEPEC n. 1403/2016 (Regulamento Geral da Pós-Graduação da UFG) 

e Res. CEPEC n. 1477/2017 (Regulamento do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Farmacêuticas). Da Res. 1477/2017, descreve-se o Artigo 
16, parágrafo 4º, ipsis literis: “Art. 16. A admissão ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas será efetuada após 
aprovação e classificação em processo seletivo. § 4º 
Excepcionalmente, estudantes graduados, sem o título de mestre, 
poderão solicitar o ingresso direto ao Doutorado, desde que haja 
a aprovação da CPG do Programa, seguindo critérios estabelecidos 
em norma específica do Programa.” 

 

Art. 1º - Profissionais da área de Ciências Farmacêuticas e afins que não têm título de 
Mestre poderão candidatar-se para o nível de Doutorado (somente durante processo 
seletivo publicado em edital), desde que comprovem produção científica relevante. 

Art. 2º - O(a) candidato(a) deverá encaminhar, ao PPGCF, uma carta de manifestação 
de que deseja concorrer a uma vaga de Doutorado, na modalidade direta, no processo 
seletivo estabelecido em Edital, com os documentos abaixo elencados, impressos. 

1. A própria carta de solicitação com a anuência formal do provável 
orientador(a). 

2. Currículo Lattes atualizado (últimos 5 anos). 

3. Documentos comprobatórios dos requisitos mínimos citados no Artigo 3º. 

Art. 3º - A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente analisará a produção 
cientifica do(a) candidato(a), obedecendo aos critérios abaixo designados. 

1. O(a) candidato(a) deverá ter no mínimo 4 (quatro) trabalhos científicos aceitos 
ou publicados em periódicos classificados pela CAPES, sendo pelo menos 3 
deles classificados como Qualis B1 ou B2 e pelo menos 1 Qualis A1 ou A2. 

a. No caso de ausência da classificação Qualis/CAPES, será utilizado o fator 
de impacto e a conversão em Qualis, de acordo com os critérios da área 
de Farmácia. 

2. Em pelo menos um dos trabalhos o(a) candidato(a) deve ser o(a) primeiro(a) 
autor(a).  
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3. Serão considerados apenas os trabalhos científicos produzidos nos últimos 5 
anos.  

4. Poderá ser equivalente a somente um trabalho cientifico, uma das seguintes 
condições: 

 

a. Participação em Programa Institucional de Iniciação Científica ou 
Participação no Programa de Educação Tutorial, durante, pelo menos, 01 
ano. 

b. Atividade como Docente em Instituição de Ensino Superior com duração 
mínima de 1 (um) ano, com pelo menos 8 horas semanais.  

c. Capitulo(s) de livro(s) e livro(s) publicados, com ISBN.  

Art. 4º - A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, após análise da 
solicitação do(a) candidato(a), encaminhará à Coordenação do PPGCF, relatório com a 
verificação do cumprimento ou não da presente norma. 

§ 4º - A Coordenação do PPGCF emitirá um documento autorizando ou não a 
inscrição do(a) candidato(a) no processo seletivo na modalidade Doutorado direto. 

Artigo 5º - Esta Instrução Normativa foi aprovada em reunião ordinária da CPG do dia 
13/11/2018, passa a ter vigência imediata. 
 

 

Goiânia, 13 de novembro de 2018.  
 

 

 

Prof. Dr. Luiz Carlos da Cunha 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em  

Ciências Farmacêuticas – FF/UFG 
 
 
 
 

Profa. Dra. Marize Campos Valadares 
Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  

Ciências Farmacêuticas – FF/UFG 
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