
 

 

 

 

 

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 em Biociências e Biotecnologia em Saúde – BBS  
 

ADENDO 01/2019 ao Regulamento do Programa 
  
 Por deliberação do Colegiado de Docentes do Programa de Pós-Graduação em Biociências e 
Biotecnologia em Saúde, em reunião ordinária realizada em 08 de maio de 2019, foi alterado no 
Regulamento do Programa, passando a vigorar o que segue: 
 
 

CAPÍTULO VIII – DO REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO  

SEÇÃO II - DA TITULAÇÃO 

Art. 45. Para defender a dissertação de mestrado ou tese de doutorado, torna-se necessário: 

 

ONDE SE LÊ: 

VIII. As normas para formatação e elaboração escrita da tese ou dissertação se encontram em 

documento disponível na página eletrônica do Programa, intitulado “Manual de Estilo dos Trabalhos 
Acadêmicos do IAM”. A dissertação deve ser apresentada no formato tradicional composta por introdução, 
materiais e métodos, resultados, discussão, conclusões e referências bibliográficas. O discente deverá 
apresentar como anexo um artigo formatado para publicação em periódico qualificado como primeiro 
autor. A tese de doutorado poderá ser apresentada em dois formatos: a) no modelo tradicional, devendo 
conter como anexos, pelo menos, 01 (um) artigo aceito como primeiro autor e 01 (um) submetido; b) no 
modelo de artigos se houver, no mínimo, 02 (dois) artigos aceitos, sendo, pelo menos, 01 (um) como 
primeiro autor. Neste caso a tese deve ser composta por introdução geral, objetivos, artigos, discussão 
geral, conclusões e referências bibliográficas; 
 
LEIA-SE: 

VIII. As normas para formatação e elaboração escrita da tese ou dissertação se encontram em 

documento disponível na página eletrônica do Programa, intitulado “Manual de Estilo dos Trabalhos 
Acadêmicos do IAM”. A dissertação deve ser apresentada no formato tradicional composta por introdução, 
materiais e métodos, resultados, discussão, conclusões e referências bibliográficas. O discente deverá 
apresentar como anexo um artigo formatado para publicação em periódico qualificado como primeiro 
autor. A tese de doutorado poderá ser apresentada em dois formatos: a) no modelo tradicional, devendo 
conter em anexo, pelo menos, 01 (um) artigo como autor e a participação do(a) orientador(a), aceito 
ou publicado, referente ao trabalho de tese do discente; b) no modelo de artigos se houver, no mínimo, 
02 (dois) artigos aceitos, sendo, pelo menos, 01 (um) como primeiro autor. Neste caso a tese deve ser 
composta por introdução geral, objetivos, artigos, discussão geral, conclusões e referências bibliográficas; 


