
          
 

 

Informações e normas para agendamento e apresentação  

das Dissertações de Mestrado Profissional em Ciência em 

Animais de Laboratório (MPCAL) 

 
O Colegiado do Mestrado Profissional em Ciência em Animais de Laboratório apresenta, 

aos discentes e a seus orientadores, as seguintes normas para agendamento e 

apresentação das dissertações, tendo em vista a defesa do trabalho final de pesquisa 

desenvolvido por cada mestrando. 

  

-Somente serão submetidas a julgamento as dissertações de alunos que tiverem 

completado os créditos e outros requisitos que constam do nosso regimento;  

 

-Para assegurar a adequação e a qualidade do trabalho final apresentado à defesa pública, 

a dissertação deverá passar por uma revisão, que será realizada por um revisor que 

obrigatoriamente seja membro do corpo de doutores do MPCAL. Essa revisão precisa, 

necessariamente, anteceder ao agendamento da respectiva defesa. 

 

- O aluno e seu orientador deverão encaminhar o nome do revisor e um exemplar da 

dissertação à Secretaria Acadêmica com pelo menos 1 (um) mês de antecedência (esse 

tempo é necessário para elaboração, assinatura e distribuição da carta-convite ao revisor). 

Este exemplar será encaminhado ao revisor pela coordenação e este deverá examinar 

cuidadosamente a dissertação apresentada e elaborar um parecer final (em formulário 

padrão fornecido pela secretária acadêmica), informando o resultado, com as sugestões e 

críticas, quando for o caso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.  

 

- Compete ao revisor decidir sobre o prazo máximo para as correções sugeridas, revisão 

do texto e agendamento da defesa de dissertação, com anuência do orientador. 

 

- Para o agendamento da defesa da dissertação o aluno e/ou orientador deverão 

comparecer à Secretaria Acadêmica e preencher formulário próprio. Os nomes dos 

membros da comissão examinadora serão sugeridos pelo orientador e pelo aluno, e 

encaminhados à Secretaria Acadêmica (em formulário padrão fornecido pela secretária 

acadêmica) com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, para aprovação da comissão 

examinadora pela Coordenação de Pós-graduação (CPG).  Este tempo é necessário para 

elaboração, assinatura e distribuição das cartas-convite, que deverão ser entregues pelo 

aluno, junto com o exemplar da dissertação, a todos os integrantes da comissão 

examinadora, inclusive os suplentes; 

 

- A defesa da dissertação de Mestrado Profissional será realizada perante uma comissão 

examinadora que será composta por 03 (três) membros efetivos: o primeiro membro é o 

presidente da banca que deverá obrigatoriamente pertencer ao corpo de doutores do 

programa, o segundo membro deverá ser externo à Fiocruz, não há especificação quanto 

à instituição de origem do terceiro membro e 02 (dois) suplentes (obrigatoriamente um 

membro deverá ser externo à Fiocruz para eventual substituição do titular externo e outro 

pertencente ao corpo de doutores do programa, todos têm que possuir título de doutor;  



          
 

- A presença do orientador é obrigatória, porém ele não poderá fazer parte da comissão 

examinadora;  

 

 - O candidato deverá expor, em sessão pública, os resultados que obteve em seu trabalho, 

no tempo máximo de 40 (quarenta) minutos. Após a exposição, será arguido pela 

Comissão Examinadora, visando avaliar seus conhecimentos e sua capacidade de discutir 

e analisar, criticamente, os resultados obtidos. Cabendo a cada examinador das defesas 

de Mestrado uma arguição de 20 (vinte) minutos e 20 (vinte) minutos de respostas para o 

aluno. A critério da comissão poderá haver participação dos orientadores e/ou suplentes.  

 

- Após a arguição, a Comissão Examinadora reunir-se-á e, levando em conta o conteúdo 

do trabalho e a capacidade do candidato em discuti-lo, poderão atribuir os seguintes 

resultados: ( ) Aprovado ( ) Aprovado com ressalvas ( ) Reprovado; 

 

- A Comissão Examinadora, após a atribuição de conceito, preencherá a ata dos trabalhos, 

que será enviada imediatamente à Coordenação do Curso, com a assinatura de todos os 

membros da comissão, do aluno e do orientador; 

 

- Em caso de aprovação com ressalva, o candidato deverá entregar aos membros da 

Comissão Examinadora, no prazo máximo de 90 dias, a dissertação corrigida para 

posterior avaliação; 

 

- O diploma somente será expedido após o aluno fazer o depósito da dissertação em sua 

versão definitiva, aprovada e assinada pelo orientador e pelos membros da Comissão 

Examinadora (o depósito deverá ser de 2 (dois) exemplares em capa dura (preta com 

escrita dourada) e um CD contendo o respectivo arquivo nos formatos WORD e PDF, e 

a comprovação da submissão de artigo em revista cientifica classificada nos estratos de 

qualificação da Capes para a área de veterinária ou interdisciplinar, como primeiro autor 

e o orientador (docente permanente do Programa) deverá obrigatoriamente vigorar como 

um dos autores. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação  

em Ciência em Animais de Laboratório. 
 


