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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPPG REITORIA UFCSPA Nº 3, DE 22 DE MAIO DE 2022

                  

Estabelece normas para a elaboração e
execução da disciplina Prá�cas de
desenvolvimento em pesquisa: mestrado e
doutorado, como componente curricular
dos Programas de Pós-Graduação stricto
sensu.

 

A PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 902 de 31
de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 06 de abril de 2021, RESOLVE:  
 

Art. 1º  Estabelecer os procedimentos para a elaboração e execução da disciplina Prá�cas
de desenvolvimento em pesquisa: mestrado e doutorado como componente curricular dos Programas de
Pós-Graduação stricto sensu. 

Art. 2º  A oferta da disciplina Prá�cas de desenvolvimento em pesquisa: mestrado e
doutorado tem como obje�vo geral es�mular e oportunizar ao aluno de pós-graduação o
compar�lhamento de experiências em pesquisa, a discussão dos seus dados teóricos ou experimentais a
fim de propiciar o desenvolvimento do senso crí�co acadêmico-cien�fico e a geração de produtos na
forma de ar�go cien�ficos, patentes, livros, produções técnicas, entre outros.

Art. 3º  São obje�vos específicos da disciplina Prá�cas de desenvolvimento em
pesquisa: mestrado e doutorado conhecer aspectos relacionados a submissão dos projetos no
CEP/CEUA/COMPESQ; treinar o pós-graduando para apresentar trabalhos e ar�gos cien�ficos; capacitar
as habilidades de arguição do pós-graduando; discu�r sobre a importância e a qualidade das evidências
cien�ficas e interpretação dos dados de pesquisa; treinar a capacidade de redigir, responder e submeter
ar�gos cien�ficos; proporcionar ao pós-graduando o treino para a redação de projetos de pesquisa, bem
como o conhecimento sobre as agências de fomento nacionais e internacionais; oportunizar ao pós-
graduando situações que lhe permitam o treino da didá�ca e a�vidades relacionadas ao ensino, para o
exercício da profissão.

Art. 4º  O conteúdo programá�co da disciplina inclui, mas não se restringe, à apresentação
e discussão dos resultados de pesquisa ob�dos a par�r da realização dos projetos dos pós-
graduandos; discussão de literatura relacionada ao tema das pesquisas publicada em periódicos
internacionais indexados; e outros temas de relevância cien�fica que o estudante e o orientador
considerarem per�nentes. 

Art. 5º  A disciplina poderá ser ofertada em fluxo con�nuo para estudantes de mestrado e
de doutorado.

Art. 6º  A carga horária da disciplina em função do número de alunos deverá obedecer o
disposto a seguir: 
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I - até 4 alunos mestrado: 15 h/semestre;

II - até 8 alunos mestrado: 30 h/semestre;

III - até 4 alunos doutorado: 30 h/semestre;

IV - até 8 alunos doutorado: 45 h/semestre.

Art. 7º  Os estudantes de mestrado e de doutorado poderão solicitar o aproveitamento de
até 1 ou 2 créditos, para mestrado ou doutorado, respec�vamente. 

Art. 8º  Casos omissos serão analisados pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação. 

Art. 9º Esta instrução norma�va entra em vigor em 1º de junho de 2022.

 

Porto Alegre, 22 de maio de 2022.

 

DINARA JAQUELINE MOURA
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Documento assinado eletronicamente por Dinara Jaqueline Moura, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-
Graduação, em 22/05/2022, às 22:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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