
  

RESOLUÇÃO NUM 04 PPGCS, DE 15 DE ABRIL DE 2021 

  

Estabelece normas e procedimentos 

para registro de projetos do 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri. 

  

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), no uso de suas 

atribuições regimentais. 

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º Estabelecer as normas e procedimentos para registro de projeto no PPGCS. 

  

Art.2º  Os prazos para envio dos projetos são  4 e 8 meses para Mestrado e Doutorado, 

respectivamente, contabilizados a partir  da data de matrícula do discente. 

 

Art. 3º O projeto de dissertação/tese deverá ser enviado em formato pdf pelo discente através 

do email da coordenação (ppgc@ufvjm.edu.br) assinado pelo orientador, e deverá ser 

identificado com o seguinte título (assunto do e-mail): "Registro de Projeto de Doutorado", 

quando para alunos de DOUTORADO ou " Registro de Projeto de Mestrado ", para alunos de 

MESTRADO. 

 

Art.4º A coordenação do curso designará um avaliador pertencente ao quadro de docentes 

permanentes do PPGCS que emitirá o parecer final à coordenação em até 30(trinta) dias a partir 

da data do envio do projeto. 

 

Art.5º O parecer será redigido em conformidade com os critérios estabelecidos no ANEXO 1. 

 

Art.6º O projeto de dissertação ou tese deve conter no máximo 15 páginas,  no formato Time 

New Roman, letra 12, espaço entre linhas de 1.5, papel A4 e deve  conter os seguintes 

elementos:  

I-Nome e data de matrícula e curso (Mestrado ou Doutorado) do aluno 

mailto:ppgc@ufvjm.edu.br


II-Nome do orientador e coorientador (se houver)  

III-Título do projeto 

 

IV-Relevância científica, justificativa e inovação  

 

V- Abordagem metodológica e exequibilidade  

 

VI- Referencial bibliográfico 

 

VII-Assinatura do orientador 

 

 

Art 8º Em caso de reprovação o discente deve ressubmeter novo projeto em até 30 dias da data 

do envio do parecer final com a assinatura do orientador. 

 

Art 9º Em caso de aprovação o orientador deverá registrar o projeto junto ao e-campus da 

PRPPG até a 

renovação de matrícula para o terceiro semestre do curso de mestrado e até o quarto semestre 

para o curso de doutorado. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10º Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pelo colegiado do PPGCS. 

  

Art. 11º Esta resolução entre em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do PPGCS. 

 

Art. 12º Os prazos do Art. 2º para discentes com entrada no segundo semestre de 2020 serão 

contabilizados a partir da data de aprovação desta resolução, respeitando-se os prazos do Art 

9º. 

  

Resolução aprovada na 3ª reunião ordinária de 2021 do Colegiado do PPGCS, realizada no dia 

15 de abril de 2021. 

 

Prof. Dr. Marco Fabrício Dias Peixoto 

Presidente do Colegiado do PPGCS/UFVJM 



 

ANEXO 1 

 ANÁLISE DO PROJETO DE PESQUISA  

*Parecer  

 

Nome do discente:                                       

 

Nome do orientador:  

 

Data de matrícula: 

 

Data de entrega do projeto 

 

  

 

ITEM 1: Título do projeto. Avaliar se o título reflete os objetivos propostos - 0,5 pontos. 

 

 Nota: _____/ 0,5 pontos 

 

Comentários: 

 

ITEM 2:  Aderência  às linhas de pesquisa do programa. Avaliar a contextualização da temática 

( e reflexão crítica sobre o estado da arte) – 2 pontos 

 

Nota: _____/ 2 pontos 

 

Comentários: 

 

ITEM 3: Relevância científica, justificativa e inovação: (Avaliar a importância, contribuições 

e originalidade/inovação para a área de estudo). - 3 pontos 

 

Nota: _____/ 3 pontos 

 

Comentários: 

 

ITEM 4: Abordagem metodológica e exequibilidade. Avaliar a coerência entre o objetivo do 

estudo e a metodologia, e exequibilidade quanto ao cronograma, infraestrutura e 

colaborações/parcerias) – 4 pontos 

 

Nota: _____/ 4 pontos 

 

Comentários: 

 



ITEM 5: Referencial bibliográfico. Avaliar o nível de atualização e consistência do suporte 

teórico do estudo, bem como seu vínculo à temática da investigação) - 0,5 pontos 

 

Nota: _____/ 0,5 pontos 

 

Comentários: 

 

 

 

Nota final:______/10 pontos 

 

 

 

Resultado Final (nota 6 ou superior  - aprovado): 

 

 

Aprovado   (   )  Reprovado (   ) 

 

 

Data do parecer:  

 

 

 

 

 

 


