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A Coordenação de Pós-Graduação, no uso de suas atribuições, resolve: realizar as alterações abaixo, 
referentes ao Programa de Pós-Graduação em Vigilância Sanitária: 
 
I -Quanto ao item 1.5.2 -Com a concordância do orientador, o pós-graduando poderá solicitar à Comissão 
de Pós-graduação o trancamento do curso. A Comissão de Pós-graduação poderá conceder, por motivos 
relevantes, trancamento total de matrícula por até 2 (dois) semestres letivos consecutivos (ou 12 meses). 

2003- Atualização: 
1.5.2 -Com a concordância do orientador, o pós-graduando poderá solicitar à Comissão de Pós-graduação 
o trancamento do curso. A Comissão de Pós-graduação poderá conceder, por motivos relevantes, o 
trancamento total de matrícula do curso de Mestrado por no máximo seis meses e do Doutorado por no 
máximo doze meses. O aluno pode totalizar o período de trancamento com base em uma solicitação. 
 
2 -Quanto ao item 1.5.3 -Será considerado desistente o pós-graduando que deixar de renovar sua 
matrícula por mais de 2 (dois) semestres letivos consecutivos (ou 12 meses). 

2003 -Atualização: 
1.5.3 -Será considerado desistente o pós-graduando que deixar de renovar sua matrícula através da 
inscrição ern disciplina a cada sernestre. 
 
3 -Quanto ao item 1.8.6 -Em caso de trancamento de matrícula e posterior ativação, o aluno ficará sujeito 
ao regime vigente na ocasião da rematricula. 

2003- Atualização: 
1.8.6 -Em caso de trancamento de matricula e posterior reabertura, o aluno deverá entregar carta de aceite 
do orientador e projeto, ficando sujeito ao regime vigente na ocasião da rematricula. 
 
4 -Quanto ao item 1.8.21 -Será obrigatório ao aluno de Mestrado, porém sern atribuir conceito, um exame 
de suficiência na língua inglesa, a ser realizado durante o tempo que o aluno permanecer matriculado. 
Para o Doutorado será necessário, além da língua inglesa, um segundo idioma, entre opções dadas pela 
Comissão de Pós-graduação. 

2003 -Atualização: 
1.8.21 -Será obrigatório aos alunos de Mestrado e Doutorado, porém sern atribuir conceito, um exame de 
proficiência na língua inglesa, a ser realizado durante o tempo que o aluno permanecer matriculado. 
 
5 -Retificação da alínea b do item 1.9.5 -A Tese/Dissertação poderá ser elaborada em formato tradicional 
ou em forma de coletânea de artigos completos publicados pelo aluno ern revistas indexadas sobre o terna 
em estudo (no mínimo dois). A critério da Comissão de Pós-graduação, o aluno de Mestrado ou 
Doutorado com elevada produção científica poderá optar por organizar sua Dissertação ou Tese com base 
nas publicações obtidas. Neste caso, a Dissertação ou Tese terá a seguinte forma: 
b) separatas de trabalhos e/ou manuscritos aceitos ou submetidos à publicação, sendo que pelo menos 1 
(um) como primeiro autor e 1 (um) pelo menos aceito para a publicação; 
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2003- Atualização: 
1.9.5 -A Tese/Dissertação poderá ser elaborada em formato tradicional ou em forma de coletânea de 
artigos completos pelo aluno em revistas indexadas sobre o tema em estudo. A critério da Comissão de 
Pós-graduação, o aluno de Mestrado ou Doutorado com elevada produção científica poderá optar por 
organizar sua Dissertação ou Tese com base nas publicações obtidas. Neste caso, a Dissertação ou Tese 
terá a seguinte forma: 
b) Separatas de trabalhos e/ ou manuscritos: 

- Exigências/ Mestrado -para que se possa escolher esse formato de apresentação da dissertação, o 
aluno deverá apresentar dois ou mais artigos científicos publicados ou aceitos para publicação em 
revistas científicas indexadas nacionais ou estrangeiras, preparados ao longo do curso; pelo menos 
1 (um) deverá estar aceito para publicação (mediante carta comprobatória assinada pelo editor da 
revista). O aluno deverá ser o primeiro autor de pelo menos 1 (um) dos artigos publicados. 

- Exigências/ Doutorado -para que se possa escolher esse formato de apresentação da tese, o aluno 
deverá apresentar dois ou mais artigos científicos publicados ou aceitos para publicação em 
revistas cientificas indexadas nacionais ou estrangeiras, preparados ao longo do curso; pelo menos 
2 (dois) deverão estar publicados ou aceitos para publicação (mediante carta comprobatória 
assinada pelo editor da revista). O aluno deverá ser o primeiro autor de pelo menos 2 (dois) dos 
artigos que comporão a tese. 

Observações: 1) Capítulos de livros em obras coletivas ou coletâneas não serão aceitos como "artigos", 
pois raramente essas publicações são submetidas ao processo de revisão por pares (peer review). Por sua 
vez a Comissão de Pós-Graduação, julga-se impossibilitada de avaliar a qualidade deste tipo de trabalho. 
2) Não serão aceitos artigos com data de publicação anterior ao ingresso do aluno no programa. 3) 
Artigos publicados em línguas estrangeiras, que não sejam o espanhol e o inglês, deverão ser traduzidos 
para o português. 
 

6 - Retificação da alínea do item 1.10.1 - Para obter o grau de Mestre, o pós-graduando deverá satisfazer 
às seguintes exigências, no prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 2 (dois) anos, cabendo a critério da 
CPG a ampliação do prazo por até 6 meses quando se julgar necessário. 

a) completar o número mínimo de 20 (vinte) créditos nas disciplinas          
oferecidas; 

b) ser aprovado na defesa de Dissertação. 

2003 -Atualização: 
1.10.1 - Para obter o grau de Mestre, o pós-graduando deverá satisfazer às seguintes exigências, no prazo 
mínimo de 1 (um) ano e máximo de 2 (dois) anos, cabendo a critério da CPG a ampliação do prazo por 
até 6 meses quando se julgar necessário. 

a) completar o número mínimo de 24 (vinte e quatro) créditos nas disciplinas          
oferecidas; 
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b) ser aprovado na defesa de Dissertação. 

 
7 - Quanto ao item 1.10.2 -Para obter o grau de Doutor, o pós-graduando deverá satisfazer as seguintes 
exigências no prazo mínimo de 2 (dois ) anos e máximo de 4 (quatro )anos, cabendo a critério da CPG a 
ampliação do prazo por até 6 meses quando se julgar necessário. 
a) completar o número mínimo de 40 (quarenta) créditos nas disciplinas oferecidas; 
b) ser aprovado na defesa de Tese. 

2003 -Atualização: 
1.10.2 -Para obter o grau de Doutor, o pós-graduando deverá satisfazer as seguintes exigências no prazo 
mínimo de 2 (dois ) anos e máximo de 4 ( quatro )anos, cabendo a critério da CPG a ampliação do prazo 
por até 6 meses quando se julgar necessário. 
a) completar o número mínimo de 40 (quarenta) créditos nas disciplinas oferecidas; 
b) possuir um artigo completo publicado em revistas indexadas; 
c) ser aprovado na defesa de Tese. 
 
 

Rio de Janeiro, 12 de março de 2003. 
 
 
 TEREZA CRISTINA DOS SANTOS 

Coordenadora de Pós-Graduação 
PPGVS/INCQS/FIOCRUZ 


