Para defesa de Mestrado o aluno deverá ter cumprido 25 créditos distribuídos da seguinte maneira
CRÉDITOS EM DISCIPLINA OBRIGATÓRIA
10
Disciplina de Fundamentos
e m BQ I e II
II (5 cada uma)
CRÉDITOS EM DISCIPLINAS ELETIVAS
Mínimo de 08
Disciplinas eletivas cursadas
nesta ou em outra Instituição
desde que em um Programa
credenciado pela CAPES e/ou
em uma das etapas do PAD

Obrigatório

Os créditos obtidos em disciplinas eletivas em outra
Instituição poderão ser convalidados a critério da
CEPGBQ, desde que com a anuência do Orientador e
documentação do curso, onde conste ementa,
frequência, carga horária e conceito. O número de
créditos atribuídos será decidido pela CEPGBQ e não
necessariamente corresponderá ao número de créditos
atribuídos na Instituição de origem.
O prazo para aproveitamento dos créditos obtidos antes da
matrícula (como aluno especial no PPG-BQ ou em outro curso
de mestrado na mesma área) é de no máximo 2 anos

OUTRAS FORMAS DE OBTER CRÉDITOS (OPCIONAL)
Máximo de 07 (no total 1. Autoria de trabalho completo publicado em
desta categoria)
periódico de circulação nacional ou internacional.
Itens 1 a 8: só poderão ser 2. Autoria de capítulo de livro ou manual tecnológico de
contabilizados os créditos reconhecido mérito na área do conhecimento e que
obtidos durante a vigência tenha comprovada relação com o projeto de
da matrícula de mestrado.
dissertação do aluno ou capítulo de livro em manuais
tecnológicos reconhecidos por órgãos oficiais nacionais
e internacionais.
3. Resumo publicado em anais de congressos de
relevância para a área de formação do aluno ou
participação em evento científico.*

02 créditos como primeiro autor e 01
crédito como coautor.
02 créditos como primeiro autor e 01
crédito como coautor.

01 crédito como primeiro autor ou
01 crédito por participação no
evento.*

4. Atividade de tutoria realizada junto aos alunos de 02 créditos por aluno orientado,
graduação.
sendo limitado a 02 alunos no máximo
durante o curso.
5. Participação em seminários, cursos de extensão ou 01 crédito para cada 15 horas de
de aperfeiçoamento que, pelo seu conteúdo atividade, totalizando no máximo 03
programático, se relacione às atividades de pesquisa créditos.
do aluno interessado.
6. Atividade de monitoria.
01 crédito para cada 15 horas de
atividade, totalizando no máximo 03
créditos.
7. Patente depositada ou outorgada.
02 créditos por patente.
8. Organização de eventos.
01 crédito por evento.
9. Estágio de Docência poderá ser realizado pelo 02 créditos por semestre, sendo que a
Programa de Aperfeiçoamento Docência (PAD) duração máxima é de dois semestres.
oferecido pela UNIFESP **
*O aluno pode obter créditos por participação em Evento Científico, caso não tenha apresentado resumo.
**Outras informações sobre as regras do Estágio de Docência podem ser consultadas
http://www.biologiaquimica.sites.unifesp.br/index.php/mestrado-e-doutorado/estagio-de-docencia
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