UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM IMUNOLOGIA E INFLAMAÇÃO
CONHECIMENTOS GERAIS
O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM IMUNOLOGIA E INFLAMAÇÃO propõe que
aluno de doutorado tenha como avaliação de conhecimentos gerais na área de
Imunologia e Inflamação a elaboração de um projeto escrito e apresentação do mesmo
para uma banca avaliadora, cujo tema deverá ser diferente do seu projeto de tese.
1.

2.

Elaboração do texto escrito:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Introdução (no máximo 5 páginas)
Justificativa e relevância (no máximo 1 página)
Objetivos gerais e plano de trabalho (no máximo 1 página)
Metodologia resumida (no máximo 3 páginas)
Resultados esperados (no máximo 1 página)
Referências bibliográficas

Elaboração da apresentação:

O aluno terá entre 40 – 50 minutos para realizar a apresentação do seu projeto. A
apresentação deverá contar com uma introdução, justificativa, objetivos, metodologias
a serem empregadas com correlacionada com o alcance dos objetivos e com a sugestão
das principais contribuições científicas a serem alcançadas. Em seguida, o aluno
passará por uma arguição, cujo objetivo será avaliar o conhecimento do aluno na área
de atuação no projeto apresentado, (prova de conhecimento) a relevância da
metodologia a ser aplicada e os objetivos sugeridos, bem como as possíveis
contribuições obtidas a partir do desenvolvimento do projeto proposto.
3.
Comissão Avaliadora:
A comissão será composta por 3 professores avaliadores e 1 professore suplente,
podendo ser sugerida pelo aluno para aprovação pelo Conselho Deliberativo
(CEGIM-I) do programa.

4.
Data da Entrega do Projeto: definida sempre no início do ano e comunicada por
email.
5.
Data da Apresentação: agendar até o final do mês de outubro do 2º ano de
doutorado.
6.
Haverá Avaliação do Projeto proposto e também dos nome sugeridos para a
composição da Comissão Avaliadora da Prova de Conhecimento pelo Conselho
Deliberativo do Programa (CEGIM-I) do projeto.**
*A entrega do RESUMO DA TESE DE DOUTORADO, contendo o TÍTULO, será na
mesma data da entrega da proposta do Projeto para a Prova de Conhecimento.
** Serão sugeridas e comunicadas ao programa com antecedência mínima de 10
(dez) dias pelo próprio aluno.

