
          
 

Normas para agendamento da qualificação 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 

dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos mestrandos. 

  

- Serão submetidos a julgamento os projetos de alunos que completaram 12 meses do 

curso de Mestrado Profissional. A qualificação dos alunos tem como objetivo avaliar o 

andamento das dissertações e, caso necessário, sugerir modificações aos projetos;  

 

- Para o agendamento da qualificação 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. Esse prazo é necessário para a formalização 

do convite pela Coordenação do MPCAL. 

 

- A qualificação 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, o seu projeto de dissertação, no tempo 

máximo de 20 (vinte) minutos. Após a exposição, será arguido pela Comissão 

Examinadora, visando avaliar seus conhecimentos. Cabendo a cada examinador uma 

arguição de 10 (dez) minutos e 10 (dez) 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 no exame de qualificação ( ) Reprovado no exame de 

qualificação (  ) Nova avaliação. 

 

- A Comissão Examinadora preencherá as avaliações individuais e a ata da qualificação, 

que será enviada imediatamente à Coordenação do Curso, com a assinatura do aluno e de 

todos os membros da comissão. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação  

em Ciência em Animais de Laboratório. 


