
 
 

ORIENTAÇÕES SOBRE QUALIFICAÇÕES DE PROJETOS DE DISSERTAÇÃO 
CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E PROFISSIONAL 

 
 O formulário deverá ser encaminhado à COPPIN devidamente preenchido e assinado, juntamente com os 

curricula vitae dos indicados para compor a banca. Os critérios de composição de banca, constantes no referido 
formulário, deverão ser rigorosamente seguidos. Não é necessária a impressão completa do currículo Lattes dos 
participantes. Priorize os itens “Dados Pessoais”, “Artigos completos publicados em periódicos”, “Livros 
publicados/organizados ou edições” e “Capítulos de livros publicados” dos últimos 3 anos de produção científica 
constante no referido currículo. 

 
 A banca deverá ser presidida pelo orientador, integrada por mais 02 membros titulares, sendo 01 doutor 

pertencente ao quadro do Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC) e 01 doutor externo ao INJC. Também 
deverão ser indicados 02 membros suplentes, sendo 01 doutor do INJC e 01 doutor externo ao INJC. O contato 
com os participantes será feito pelo próprio aluno ou orientador. 

 
 A documentação deverá ser entregue à CPG para análise até o prazo pré-estabelecido pela COPPIN. 
 
 É recomendável a prévia entrega do projeto de dissertação na forma impressa à banca (com data definida entre 

banca e aluno). O aluno deverá explicitar em sua apresentação a etapa do cronograma no qual se encontra e a 
produção científica vinculada até o momento. 

 
 As apresentações ocorrerão, preferencialmente, no auditório J2-004 ou no JSS-005. O agendamento do local 

será feito pelo aluno/orientador diretamente pelo site do INJC ou com a Sede do INJC. Recomenda-se observar o 
cronograma de aulas e a reserva de salas para que não haja apresentação no mesmo horário de disciplinas, 
tendo em vista que o PPGN ainda não dispõe de equipamento e infraestrutura suficientes para atender a sua 
demanda. 

 
 As apresentações são públicas e deverão ter duração máxima de 30 (trinta) minutos. Ao fim da apresentação, o 

aluno deverá ser arguido pelos membros da banca por, aproximadamente, 20 (vinte) minutos cada. Estas 
avaliações não contabilizam crédito em nenhuma disciplina da grade curricular dos cursos de mestrado. 

 

 Avaliação: caso a banca considere o projeto “não favorável”, o aluno deverá reapresentá-lo dentro de um prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias à mesma banca. O aluno que não obtiver aprovação de seu trabalho no segundo 
exame terá sua matrícula no curso cancelada. Estas avaliações não contabilizam crédito em nenhuma disciplina 
da grade curricular dos cursos de mestrado. 

 
 A qualificação do projeto de dissertação (a ser apresentada até 12 meses após a matrícula no curso) é 

obrigatória.  
Obs.1 - Alunos que ingressaram em março deverão qualificar seus projetos até fevereiro.  
Obs.2 - Alunos que ingressaram em agosto deverão qualificar seus projetos até julho. 
Obs.3 - Alunos que ingressaram excepcionalmente fora destes meses, em função da não conclusão da graduação 

à ocasião do seu processo seletivo, deverão qualificar seus projetos a contar da data da matrícula. 
 



 
 

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE BANCA DE QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO 
(vide currículos anexos) 

(PREENCHIMENTO ELETRÔNICO. Reduza o tamanho da fonte, se necessário. Obrigatório nome completo e correto dos membros da banca.) 

 

(    )MESTRADO ACADÊMICO (    )MESTRADO PROFISSIONAL ANO/SEM. INGRESSO:  

   
Mestrando(a):  

 
 

Título do projeto: 

 

 

Data da apresentação: Horário: Local: 
* Reserva de local e recursos audiovisuais deverão ser previamente providenciados pelo aluno/orientador junto à Administração da Sede/INJC. 

 

Coorientador(a): CPF: 

 
Banca Examinadora - TITULARES 

 Prof. Dr. Orientador (Presidente) Prof. Dr. do INJC Prof. Dr. Externo ao INJC 

Nome    

Doutor em    

Inst. de Ens. 
Superior de 
titulação 

   

Inst. de Ens. 
Superior de 
vínculo 

INJC INJC  

 

SUPLENTE DO INJC:  

Doutor em Inst. Ens. Superior de titulação: 
 

SUPLENTE EXTERNO AO INJC: 

Doutor em Inst. Ens. Superior de titulação: 

Instituição de vínculo profissional:  
 

 

Confirmo a ciência dos critérios abaixo definidos em reunião da COPPIN, de 13/06/08. 
1) ter, pelo menos, 12 meses de titulação como doutor para participação em bancas do curso de mestrado; 2) ter pertinência da área, 
como área de atuação, projetos de pesquisa, publicações; 3) ter, pelo menos, 1 publicação Qualis A Nacional nos últimos 3 anos. Obs.: na 
ausência de artigos científicos, livros publicados também serão considerados, sendo validados conforme especificado: a) livros nacionais: 
1 capítulo = 1 publicação Qualis Nacional A e 1 livro inteiro = 1 publicação Qualis Internacional C; b) livros internacionais: 1 capítulo = 1 
publicação Qualis Internacional C e 1 livro inteiro = 1 publicação Qualis Internacional A. 

 
 

Em _______/_______/_______/. 
 
 
 

_____________________________    _____________________________ 
Orientador/PPGN       Mestrando/PPGN 

(   )APROVADA  (   )NÃO APROVADA 

Em ______/______/________ 

 

__________________________________ 
Rubrica membro COPPIN 


