


FAQ
Frequently Asked Questions



Devo fazer a matrícula todo semestre? Mesmo na prorrogação??











Devo fazer a matrícula todo semestre? Mesmo na prorrogação??

SIM



1o

/2017

1o / 2018

1o / 2018



Posso cancelar uma disciplina na qual estou inscrito ?  

SIM



Posso trancar minha matrícula no programa?

DEPENDE (somente licença maternidade)



Quanto tempo tenho para concluir meu Mestrado ou Doutorado?





Quantos créditos são mesmo?



Disciplinas Obrigatórias



Créditos - resumo

créditos regulares

M

D

créditos obrigatórios
estágio docência
atividades complementares

6

10

2

8 4

16

16 créditos 
em disciplinas

+
4 complementares

8

24 créditos 
em disciplinas

+
8 complementares

4



Eu dou aula na UniEvangélica. Vale como Estágio Docência?

NÃO

PARA QUEM É OBRIGATÓRIO?



Fiz um curso ano passado de estatística do SPSS 
em São Paulo. Vale como crédito?

NÃO





Posso ter um Co-Orientador?

SIM



Meu colega recebe bolsa da CAPES. Como eu consigo uma 
dessas? Ela fica comigo durante todo o curso?

Depende







Tenho 
mesmo de 
assistir à 
defesa do 
meu colega?

SIM









Já posso qualificar e defender? DEPENDE



Prazos- resumo

- prazo regular

M

- “janela” da qualificação

- 1a prorrogração

- 2a prorrogração (“caráter excepcional” – ver regulamento)

prazo regular – 24 meses

qualificação
12 – 20 meses

1a prorrogração
6 meses

2a prorrog
3 meses

D

prazo regular – 48 meses

qualificação
24 – 36 meses

1a prorrogração
12 meses 2a prorrogação

6 meses

…
…

prazo regular – 48 meses…
…











s







•A1- FI ou cites per doc: ≥ 4,30 
•A2- FI ou cites per doc: 4,29 e 2,95
•B1- FI ou cites per doc:  2,94 e 1,80
•B2- FI ou cites per doc: 1,79 e 1,10 
•B3- FI ou cites per doc: 1,09 e 0,30
•B4- FI ou cites per doc: < 0,29 

(e Medline, PubMed, SCIELO, SCIMAGO)

•B5- Perio ́dicos LILACS, LATINDEX e semelhantes. 

Avaliação CAPES 2017
QUALIS – Área Medicina II

= 100 pontos

= 80 pontos

= 60 pontos

= 40 pontos

= 20 pontos

= 10 pontos

= 02 pontos. 



Já pego o diploma na defesa?

Quase




