Caro professor / orientador,
Contamos com sua participação como membro da banca de acompanhamento (Regime Tutorial e de
Acompanhamento de Tese) dos alunos de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Morfológicas (PCM).
Esta é uma atividade recentemente criada (2013), cuja motivação e breve descrição encontram-se abaixo.
Caso tenha alguma dúvida ou sugestão sobre esta atividade, por favor, entre em contato com a comissão
do PCM.
Mais uma vez obrigada.
Cordialmente,
Assina....
--------------------------------

TUTORIA DE ALUNOS DE DOUTORADO DO PCM
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfológicas, considerando:
a) a importância de desenvolvimento da tese em tempo predito pela CAPES;
b) a importância de que a tese possa gerar publicação que ilustre a carreira do aluno;
c) que o aluno deve manter um ritmo de pesquisa de tese que lhe permita prestar contas de seu trabalho
quando solicitado pela Coordenação do PCM;
d) a importância de manter a excelência científica dos projetos de tese do PCM;
resolve criar o Regime Tutorial e de Acompanhamento de Tese com as seguintes medidas:
1) Imediatamente após a matrícula, o aluno deverá procurar a Coordenação do Curso que, em comum
acordo com o orientador, estabelecerá dia de reunião que permita atender ao prescrito nesta medida de
criação do regime de tutoria;
2) Em comum acordo, seis meses após o inicio do doutorado, o orientador do aluno de Doutorado recémingresso no PCM e a Comissão Coordenadora indicarão dois professores que realizarão o acompanhamento
do desenvolvimento da tese do aluno;
3) O aluno, a cada seis meses, deverá apresentar seus resultados experimentais a esta Banca de
Acompanhamento que avaliará os progressos alcançados pela tese. Esta etapa poderá ser realizada com ou
sem a presença do orientador;
4) As reuniões do aluno com a banca podem ser realizadas com a presença dos dois membros da banca ou
separadamente com cada um;
5) Caso julgue necessário, a banca poderá solicitar reunião com o orientador e/ou coordenação do PCM
para, em conjunto, estabelecerem as próximas etapas do trabalho a serem desenvolvidas;
6) Para a primeira avaliação (um ano após o ingresso no Doutorado), o aluno deverá entregar aos membros
da banca uma versão escrita do Projeto de Tese contendo, no máximo, 10 páginas.
7) A cada encontro, a banca de tutoria produzirá um texto sintético de avaliação do aluno com indicações
de correção e sugestões de percurso futuro do trabalho. Este texto sintético deverá ser encaminhado ao
orientador e à Coordenação do PCM;

8) A partir do 24º mês de Doutorado, o aluno deverá obrigatoriamente apresentar um seminário por ano (2
no total) aos Programas de Pesquisa do ICB (a um mesmo programa ou diferentes programas, a critério de
aluno e orientador);
9) Para a última avaliação da Banca (48 meses), o aluno deverá submeter uma versão escrita da sua tese;
10) A matrícula e vínculo do aluno ao PCM estarão condicionados à apresentação de parecer pela Banca de
Acompanhamento, nos períodos letivos.

