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REGRAS DE ACOMPANHAMENTO DISCENTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE ANIMAL 

(PPGBAN) 

 

NORMA INTERNA nº 01/2021 

 

Regulamenta Regras de Acompanhamento 

 Discente do Programa  de Pós-Graduação 

 em Biodiversidade  Animal (PPGBAN) 

 da Universidade  Federal de Goiás 

 (UFG), revogando a norma interna n. 

 02/2016 do PPGBAN. 

Objetivos: 

- Estabelecer diretrizes que visem padronizar e otimizar o desenvolvimento das dissertações e 

teses do PPGBAN, por meio do acompanhamento de projetos e relatórios anuais relativos às 

dissertações e teses desenvolvidas, bem como pelos exames de qualificação. 

 

Motivações 

Orientação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Criar a conduta de que os trabalhos de dissertação e tese devam ser desenvolvidos de modo 

planejado e em atendimento aos prazos previstos pelo regulamento do Programa de Pós-

Graduação em Biodiversidade Animal (PPGBAN) (Mestrado: 24 meses; Doutorado: 48 

meses), além de aprimorar a formação dos(as) discentes e a qualidade de suas pesquisas. 

 

Disposições gerais 

O acompanhamento será feito na forma de projetos, relatórios anuais e exame de qualificação 

(ver detalhamento abaixo). Todo processo de comunicação, incluindo o envio dos arquivos, 

será realizado por e-mail, em formato “.doc”, endereçado ao(à) Presidente da Comissão de 

Bolsas e Acompanhamento Discente, no endereço eletrônico 

acompanhamento.ppgban@gmail.com. Essa comissão será responsável pela avaliação dos 

projetos e relatórios e pela indicação de docentes do PPGBAN ou de convidados(as) 

externos(as) para o acompanhamento do progresso dos trabalhos dos(as) discentes. Os(as) 

convidados(as) selecionados(as) como avaliadores terão um prazo de 15 dias para apreciação 
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e avaliação dos projetos e relatórios. Os relatórios anuais serão utilizados para avaliar o 

progresso do(a) discente em sua dissertação ou tese, de forma que a cada relatório anual se 

espera observar um significativo desenvolvimento da pesquisa, conforme requisitos 

especificados abaixo. 

Os principais itens de avaliação nos Projetos incluem: i) nível de contextualização, incluindo 

referencial teórico e justificativa apresentados na Introdução; ii) clareza dos Objetivos e 

conexão com a Introdução; iii) detalhamento dos Métodos e adequabilidade em relação aos 

objetivos propostos; iv) viabilidade do Cronograma e do projeto como um todo; v) potencial 

de gerar conhecimento científico relevante e de ser publicado em periódico especializado. 

Os principais itens de avaliação nos Relatórios anuais incluem, em adição aos itens avaliados 

nos Projetos (acima listados): i) clareza na apresentação dos Resultados, incluindo 

tabelas/quadros e figuras; ii) avaliação do nível de profundidade da Discussão (quando 

presente) e se esta é condizente com os resultados; iii) cumprimento do Cronograma de 

acordo com o previsto no projeto; iv) potencial de defesa da dissertação ou tese dentro do 

prazo.   

Frequência das atividades (projeto, relatórios e qualificação) 

 

MESTRADO (24 meses de curso) 

Projeto de Dissertação: deverá ser entregue em até três meses após a matrícula. Este projeto 

deverá conter os seguintes itens: (i) Introdução, com fundamentação teórica (incluindo 

justificativa); (ii) Objetivos gerais e específicos (podem ser escritos em formato de teste de 

hipóteses e/ou perguntas); (iii) Métodos (incluindo detalhamento de todas as etapas 

necessárias para atingir os objetivos e proposta de análises dos dados); (iv) Cronograma (deve 

constar previsão de todas as etapas necessárias para a obtenção do título de mestre, incluindo 

a apresentação da proposta de número de capítulos da dissertação e planejamento de obtenção 

dos créditos); e (v) Referências Bibliográficas completas e com formatação padronizada nas 

normas de algum periódico científico de livre escolha, que apresente Qualis Capes na área de 

Biodiversidade ou na avaliação unificada mais recente, não sendo aceitas revistas predatórias, 

classificadas de acordo com os critérios propostos por Beall (https://beallslist.net/how-to-

recognize-predatory-journals/). No caso do projeto prever mais de um capítulo, detalhar, 

separadamente, em objetivos, métodos e Cronograma todas etapas necessárias para o 

desenvolvimento de cada um dos capítulos. 

Primeiro relatório anual: deverá ser entregue nove meses após a matrícula. Além dos itens do 

projeto relatados acima (Projeto de Dissertação), o relatório deverá apresentar resultados 

parciais de, pelo menos, um capítulo (caso mais de um capítulo seja proposto pelo discente). 

Em comparação com o projeto, se espera que o relatório apresente todos os itens 

substancialmente mais desenvolvidos, de acordo com sugestões e críticas levantadas na 

avaliação do projeto pelo(a) avaliador(a). 
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Segundo relatório anual: deverá ser entregue 16 meses após a matrícula. O(A) discente que 

optar por qualificar antes do segundo relatório estará dispensado de entregar o mesmo. O 

segundo relatório de Mestrado deverá apresentar toda a dissertação desenvolvida até o 

momento na forma de texto, incluindo resolução das críticas, comentários e sugestões 

levantadas no primeiro relatório pelo(a) avaliador(a). Nesse ponto, se espera um relatório 

mais desenvolvido, apresentando resultados completos e uma discussão, pelo menos, 

preliminar. 

Qualificação de Mestrado: deverá ocorrer entre 12-18 meses após a matrícula. Essa atividade 

será realizada na forma de apresentação oral e escrita. O texto deverá conter a estrutura da 

dissertação na forma de um manuscrito, contendo Introdução, Objetivos, Material e Métodos, 

Resultados completos, Discussão parcial (no mínimo), Referências Bibliográficas e 

Cronograma do restante da dissertação. O texto deve ser redigido nas normas de algum 

periódico científico de escolha livre, desde que apresente Qualis Capes  na área de 

Biodiversidade ou na avaliação unificada mais recente, não sendo aceitas revistas predatórias 

(https://beallslist.net/how-to-recognize-predatory-journals/). O(A) discente deverá enviar o 

texto da qualificação aos membros da banca de qualificação, pelo menos, 15 dias antes do 

exame. Em caso de reprovação, o discente terá no máximo 60 dias para realizar uma segunda 

apresentação, mas recomenda-se preferencialmente o prazo de 30 dias. 

Parágrafo único. Qualificação de Mestrado. A apresentação oral terá entre 40 e 50 minutos 

de duração, a ser monitorada pela banca examinadora. A banca deverá ser composta por três 

membros, incluindo o(a) orientador(a) e mais dois membros, sendo um interno e outro 

externo ao PPGBAN. A escolha dos membros deve ter anuência do(a) orientador(a). 

Recomenda-se que um dos membros da banca seja o(a) avaliador(a) dos relatórios anuais. Em 

seguida à apresentação oral, cada membro terá 30 minutos para arguição, sendo esse mesmo 

tempo concedido ao(à) discente para a defesa. Alternativamente, a arguição da banca e defesa 

poderá ser feita em forma de diálogo com o(a) discente, com duração de 60 minutos por 

avaliador(a). 

 

DOUTORADO (48 meses de curso): 

Projeto de Tese: deverá ser entregue em até três meses após a matrícula. Este projeto deverá 

conter os seguintes itens: (i) Introdução, com fundamentação teórica (incluindo justificativa); 

(ii) Objetivos Gerais e Específicos (pode ser feito em formato de teste de hipóteses e/ou 

perguntas); (iii) Métodos (incluindo detalhamento de todas as etapas necessárias para atingir 

os objetivos e proposta de análises estatísticas); (iv) Cronograma (deve constar previsão de 

todas as etapas necessárias para a obtenção do título de doutor, incluindo a apresentação da 

proposta de número de capítulos da tese e planejamento de obtenção dos créditos); e (v) 

Referências Bibliográficas completas e com formatação padronizada nas normas de algum 

periódico científico de livre escolha, que apresente Qualis Capes na área de Biodiversidade ou 
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na avaliação unificada mais recente, não sendo aceitas revistas predatórias, segundo os 

critérios estabelecidos por Beall (https://beallslist.net/how-to-recognize-predatory-journals/). 

O projeto de tese (assim como os relatórios subsequentes) deverá ser redigido no formato de 

capítulos ou artigos científicos, não havendo um limite mínimo de número de capítulos a 

serem desenvolvidos. No caso do projeto prever mais de um capítulo, detalhar, 

separadamente, em objetivos, metodologia e cronograma, todas as etapas necessárias para o 

desenvolvimento de cada um dos capítulos.  

Primeiro relatório anual: deverá ser entregue 12 meses após a matrícula. Além dos itens 

apresentados no Projeto de Tese, o primeiro relatório deverá conter, pelo menos, um capítulo 

estruturado, com Introdução, Objetivos e Métodos já consolidados e Resultados parciais. Em 

comparação com o projeto, se espera que o relatório apresente todos os itens substancialmente 

mais desenvolvidos, de acordo com sugestões e críticas levantadas na avaliação do projeto 

pelo(a) revisor(a). 

Segundo relatório anual: deverá ser entregue 24 meses após a matrícula. Além dos itens 

apresentados no Primeiro relatório, o segundo relatório deverá conter, pelo menos, 

Resultados completos e uma Discussão parcial de, pelo menos, um capítulo. Espera-se que as 

sugestões e críticas levantadas na avaliação do primeiro relatório pelo(a) revisor(a), quando 

possível e pertinentes, estejam incorporadas e resolvidas no segundo relatório. 

Terceiro relatório anual: deverá ser entregue 36 meses após a matrícula. Em comparação 

com os itens apresentados no Segundo relatório, o terceiro relatório deverá conter, pelo 

menos, um capítulo finalizado, com Resultados e Discussão completos, redigido na forma de 

artigo científico. Espera-se que as sugestões e críticas levantadas na avaliação do segundo 

relatório estejam incorporadas e resolvidas no terceiro relatório. 

Qualificação de Doutorado: deverá ocorrer entre 24 e 42 meses após a matrícula. Esta 

atividade será realizada na forma de apresentação oral e escrita. A qualificação consistirá na 

apresentação de pelo menos um capítulo da tese na forma de artigo científico. Recomenda-se 

que o manuscrito a ser apresentado já esteja submetido em periódico científico com Qualis 

Capes, na área de Biodiversidade ou na avaliação unificada mais recente, não sendo aceitas 

revistas predatórias (https://beallslist.net/how-to-recognize-predatory-journals/). O(A) 

discente poderá optar por apresentar um artigo já publicado resultante de sua tese, desde que 

este periódico científico tenha Qualis Capes, na área de Biodiversidade ou na avaliação 

unificada mais recente, não sendo aceitas revistas predatórias. O texto no formato de artigo, 

com as normas do periódico em anexo deve ser enviado aos membros da banca, pelo menos, 

15 dias antes da apresentação oral. A banca será composta por três membros, incluindo o(a) 

orientador(a) e mais dois membros, sendo um interno e outro externo ao PPGBAN. A escolha 

dos membros deve ter anuência do(a) orientador(a). Recomenda-se que um dos membros da 

banca seja o(a) avaliador(a) dos relatórios anuais. A duração da apresentação oral é de 40-50 

minutos, com 30 a 60 minutos de arguição por membro da banca, incluindo o tempo de 

diálogo com o(a) discente. A banca avaliará a qualidade da redação, os méritos científicos do 

manuscrito, a eloquência na apresentação e a capacidade de defesa do manuscrito pelo(a) 

https://beallslist.net/how-to-recognize-predatory-journals/
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discente. Em caso de reprovação, o(a) discente terá no máximo 60 dias para entregar o texto 

corrigido e realizar uma segunda apresentação, mas recomenda-se o prazo de 30 dias. 

Parágrafo único. Reprovação (válido para Mestrado e Doutorado): se ocorrer reprovação do 

projeto ou de um dos relatórios, uma nova versão deverá ser enviada em até 30 dias após a 

notificação pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente. Para a elaboração dessa 

nova versão deverão ser considerados, cuidadosamente, o parecer e os pontos problemáticos 

levantados pelo(a) avaliador(a). Para cada relatório deve-se atentar às exigências 

especificadas acima. Caso ocorra mais de uma reprovação de um projeto ou de um relatório 

(ou caso ocorram reprovações consecutivas no projeto e/ou nos relatórios), uma reunião da 

coordenação do PPGBAN será realizada com o(a) orientador(a) e discente para tomada de 

decisões. Em razão das reprovações, a Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente 

poderá sugerir a substituição da bolsa ou mesmo desligamento do(a) discente do PPGBAN. 

Porém, cabe somente à CPG do Programa emitir um parecer final sobre a decisão da 

Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente.  

Observação: os casos omissos na presente norma interna serão apreciados pela Comissão de 

Bolsas e Acompanhamento Discente. 

 

 

 

Prof. Dr. Natan Medeiros Maciel 

Coordenador 

Profa. Dra. Sarah Siqueira Oliveira 

Vice-coordenadora 

 


