
 

 

Ministério da Saúde 
 
FIOCRUZ 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Instituto Aggeu Magalhães 

Av. Professor Moraes Rego, s/n – Cidade Universitária - Campus da UFPE  - Recife - PE - CEP: 50.740-465 
Telefones: (81) 2101.2500 / 2101.2600  Fax (81) 3453-1911 

www.cpqam.fiocruz.br 

 
Programa de Pós-Graduação stricto sensu  
em Biociências e Biotecnologia em Saúde 

 
SOLICITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DE PROJETO DE TESE 

  CURSO DE DOUTORADO 
 
INSTRUÇÕES: 

Documentos necessários: 

A) Formulário de Encaminhamento de Banca Examinadora de Qualificação (ANEXO 01) preenchido e 

assinado pelo(a) discente e orientador(a); 

B) Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP e/ou da Comissão de ética no Uso de Animais – 

CEUA aprovando o projeto, de acordo com a pertinência; 

Observação: quando a pesquisa não envolver aspectos éticos com procedimento envolvendo seres 

humanos ou animais, não será necessária a submissão do projeto ao CEP ou à CEUA, 

respectivamente, devendo o(a) orientador(a) declarar tal situação em documento específico. 

C) Projeto de tese enviado por meio eletrônico para PGBBS@cpqam.fiocruz.br, 1(um) dia antes do 

deposito dos itens “A” e “B” na Secretaria Acadêmica. 

 

Procedimentos: 

1. O(a) discente deve fazer a entrega na Secretaria Acadêmica – SEAC dos elementos constantes nos itens 

A, B e C, para encaminhamento à Comissão Executiva do Colegiado; 

2. Após cinco dias úteis da deliberação favorável da CEC, o(a) discente deve dirigir-se à SEAC para pegar 

as cartas-convite de encaminhamento de exemplares, para que o mesmo possa entregar cada via aos 

respectivos examinadores. 

 

Atenção! 

Segundo as exigências contidas no Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Biociências e 

Biotecnologia em Saúde, a Banca Examinadora deverá ser composta por cinco membros, sendo três 

titulares (01 interno, 01 externo ao programa e o orientador) e dois suplentes (01 interno e 01 externo ao 

programa), todos portadores de título de doutor (com dois anos de conclusão do doutoramento e artigos 

publicados em revista indexada no último quadriênio) ou Notório Saber. Entende-se por membro externo ao 

Programa o pesquisador não credenciado ao PPGBBS do Instituto Aggeu Magalhães e por membro externo 

ao IAM, pesquisadores que não sejam servidores do quadro e não apresentem outro tipo de vínculo 

profissional e/ou acadêmico (a exemplo dos pós-doutorandos) com essa Instituição. No caso em que a defesa 

envolva registro de patente, ela será fechada e os membros da banca examinadora assinarão um termo de 

compromisso de sigilo 



 

 

Ministério da Saúde 
 
FIOCRUZ 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Instituto Aggeu Magalhães 

Av. Professor Moraes Rego, s/n – Cidade Universitária - Campus da UFPE  - Recife - PE - CEP: 50.740-465 
Telefones: (81) 2101.2500 / 2101.2600  Fax (81) 3453-1911 

www.cpqam.fiocruz.br 

ANEXO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  

EM BIOCIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE  
 

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE BANCA DE QUALIFICAÇÃO 
PROJETO DE TESE 

Doutorado Acadêmico 
 

Nome do(a) discente(a): 

Nome do(a) orientador(a): 

Nome do(a) coorientador(a): 

Título do Projeto: 

 

Data da Qualificação: Horário: 

Banca de Qualificação 

Presidente da Banca (orientador ou coorientador):  

Titular Interno 

Titular Externo CPF:  
Instituição: 
Telefone: 

Suplente Interno 

Suplente Externo CPF:  
Instituição: 
Telefone: 

Observações 

 

Assinatura do(a) Orientador(a) 

Assinatura do(a) discente 

Data de Entrega: _________/________/___________  (este campo será preenchido pela SEAC, no ato da entrega do documento)      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIA DO(A) DISCENTE  

 
Nome do(a) discente:_____________________________________________________________________________________ 
 
Data de Entrega do Formulário de Encaminhamento de Banca de Qualificação de tese:_________/_________/__________ 

 
_____________________________________________________ 

Secretaria Acadêmica 

DELIBERAÇÃO DA CEC: (     ) Deferido  (     ) Indeferido                                                   Data ________/_______/__________ 

Observação: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Assinatura dos Membros da CEC: 

 


