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 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, no uso das 

atribuições legais, disponibiliza as normas sobre Exame de Qualificação e Defesa de Dissertação 

do PPGCF. 

 

1. EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO 
 
 
1.1 Requisitos: 
- Créditos e atividades programadas concluídos; 
- Língua Estrangeira comprovada por meio de proficiência em língua inglesa. 
 
1.2 Documentação: 
- Requerimento assinado pelo orientador (não serão aceitas assinaturas eletrônicas), com 
sugestão de banca, dia e horário. 
- Histórico escolar do PPGCF. 
-  Entregar o número de exemplares do boneco da qualificação igual à quantidade de membros da 
banca (incluindo suplentes) em espiral, a serem encaminhados para os membros da banca. 
- No caso de boneco em formato tradicional, cópia da produção técnica-científica, se houver, 
derivados da dissertação. 
 
1.3 Banca Examinadora e sessão de apresentação: 
 
- Composta por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 4 (quatro) membros com título de Doutor ou 
nível equivalente, incluindo o orientador, e 2 suplentes, a serem escolhidos pelo colegiado do 
PPGCF com base em uma lista de 6 nomes apresentada pelo orientador e pelo menos 1 membro 
deverá ser externo ao PPGCF e, de preferência, externo à UFPI, sempre levando em 
consideração a especialização e expertise. Um dos suplentes indicados deverá ser externo ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. 
 
- Os membros da Banca de Qualificação deverão ter pelo menos 3 artigos classificados pela 
CAPES como artigos A1, A2, B1 ou B2 na sua área de atuação ou na área de farmácia ou 1 
depósito de patente, nos últimos 3 anos, caso não sejam Bolsistas de Produtividade do CNPq. 
 
- A defesa da qualificação oral será necessariamente presencial, podendo ser pública ou fechada, 
no caso de haver patentes sem depósito, ou com patente fora do período estabelecido pela lei de 
patentes ou propriedades industriais, com termo de confiabilidade por parte dos membros da 
banca.  
 
- Tempo de apresentação é de 50 ± 10 min, e cada um dos avaliadores possui até 30 min para 
arguição do aluno. 
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- Encerrado a defesa oral da qualificação, a Comissão Examinadora, em sessão secreta, 
deliberará sobre o resultado a ser atribuído ao candidato.  
 
- Na ausência do orientador, presidirá a banca examinadora o membro de maior titulação ou o 
mais antigo no PPGCF que esteja participando da banca.  
 
- O candidato será considerado aprovado se não receber a menção "Reprovado" por mais de um 
examinador. Se o aluno receber a menção "Reprovado" por pelo menos 2 membros da Banca  
Examinadora, independente da quantidade de componentes da Banca, o  aluno será considerado 
reprovado. No caso de um segundo Exame de Qualificação da Dissertação, deve-se manter a 
mesma banca, salvo casos excepcionais a serem decididos pelo Colegiado do PPGCF. 
 
1.4 Boneco do exame de qualificação:  
 
- Sumário  
Quando em formato tradicional - deve ser dividido em lista de abreviaturas, lista de tabelas, lista 
de figuras, resumo, abstract, e incluir os tópicos introdução, fundamentação teórica, material e 
métodos, resultados e discussão, conclusão, referências, anexos e apêndices (se houver); 
 
Quando em formato de capítulos - deve ser dividido em lista de abreviaturas, lista de tabelas, lista 
de figuras, resumo, abstract, e incluir os tópicos, com introdução, fundamentação teórica geral, 
capítulos no formato sugerido pela presente norma do PPGCF, considerações finais (opcional), as 
referências, anexos e apêndices (se houver). 
 
1.5 Os capítulos devem ser preparados de acordo com as seguintes normas:  

1.5.1 Capítulo em formato de Revisões Bibliográficas:  

Revisões deverão ser escritas em português e organizadas basicamente em: Título, Autores, 
Resumo, Palavras-chave, Abstract, Keywords, Texto e Referências (devem seguir as mesmas 
normas do artigo científico original). 

1.5.2 Capítulo em formato de capítulos: 
 
Os artigos deverão ser escritos em português e organizados em: 

TÍTULO: Deverá ser claro e conciso, escrito apenas com a inicial maiúscula, negrito, centralizado, 
na parte superior da página. O título deve fazer alusão aos objetivos. Se houver subtítulo, deverá 
ser em seguida ao título, em minúscula, podendo ser precedido de um número de ordem em 
algarismo romano. Os nomes comuns das plantas medicinais devem ser seguidos pelo nome 
científico entre parênteses, verificado em www.tropicos.org e www.ipni.org.  
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AUTORES: Começar pelo último sobrenome dos autores por extenso (nomes intermediários 
somente iniciais, sem espaço entre elas) em letras maiúsculas, negrito e 2 linhas abaixo do título. 
Após o nome de cada autor deverá ser colocado um número sobrescrito que deverá corresponder 
a instituição e endereço (CEP: cidade-país). Os autores devem ser separados com ponto e 
vírgula. 

RESUMO: Deverá constar da mesma página onde estão o título e os autores, duas linhas abaixo 
dos autores. O resumo deverá ser escrito em um único parágrafo, contendo objetivo, resumo do 
material e método, principais resultados e conclusão. Não deverá apresentar citação bibliográfica. 

Palavras-chave: Deverão ser colocadas uma linha abaixo do resumo, na margem esquerda, 
podendo constar até cinco palavras, separadas com vírgula. Devem estar contidas no DECS 
(http://decs.bvs.br/). 

ABSTRACT: Apresentar o título e resumo em inglês, no mesmo formato do redigido em 
português, com exceção do título, em negrito, apenas com a inicial em maiúscula, que virá após a 
palavra ABSTRACT.  

Keywords: Abaixo do abstract deverão ser colocadas as palavras-chave em inglês, podendo 
constar até cinco palavras, separadas com vírgula. Devem estar contidas no DECS 
(http://decs.bvs.br/). 

INTRODUÇÃO: Na introdução deverá constar breve revisão de literatura e os objetivos do 
trabalho.  

MATERIAL E MÉTODOS: Deverá ser feita apresentação completa das técnicas originais 
empregadas ou com referências de trabalhos anteriores que as descrevam. Na metodologia 
deverão constar os seguintes dados da espécie estudada: nome científico com autor; nome do 
herbário onde a exsicata está depositada e o respectivo número (Voucher Number).  

RESULTADO E DISCUSSÃO: Poderão ser apresentados separados ou como um só capítulo, 
podendo conter no final conclusão sumarizada. 

REFERÊNCIAS: 

As referências devem ser elaboradas de acordo com a ABNT vigente. 

Observação:  
A introdução deverá constar de no máximo três páginas. 
As referências devem ser elaboradas de acordo com ABNT. 
Letras – cor preta, do tipo Times New Roman e de tamanho 12, com espaçamento entrelinhas 1,5. 
As margens devem obedecer as normas de 3 cm na margem esquerda e 2 cm nas margens 
superior, inferior e direita. 
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O número de páginas deve ser inserido na margem superior ao lado direito e seguir as normas da 
ABNT vigente. 
 
 
2. DEFESA DE DISSERTAÇÃO 
  
2.1. Deve acontecer no mínimo 12 meses e no máximo em 24 meses após a primeira matrícula 
curricular no PPGCF. 
2.2. Pode acontecer, no mínimo, 30 (trinta) dias após a aprovação no Exame de Qualificação. 
2.3. A solicitação para a Defesa de Dissertação deverá ser efetuada no PPGCF, com pelo menos 
30 dias de antecedência à data proposta e desde que o aluno tenha sido aprovação no exame de 
qualificação. 
 
2.4. Requisitos: 
-  Aprovado no exame de qualificação. 
 
- Produção Técnico-Científica:  
a) Patente: pelo menos um pedido de depósito de patente derivado do trabalho acadêmico do 
mestrando; 
b) Artigos: no caso de não haver pedido de depósito de patente, deverá ser apresentado 
comprovante de pelo menos um artigo derivado do trabalho acadêmico do mestrando referente à 
área ou linha de pesquisa que tenha sido aceito, publicado ou submetido em periódico com 
respectivo comprovante de submissão. Tal periódico, deverá ter, no mínimo, Qualis B2 para 
Farmácia ou impacto igual ou maior a 2,00 no JRC. 
 
2.5. Documentação: 
- Requerimento assinado pelo orientador (não serão aceitas assinaturas eletrônicas), com 
sugestão de banca, dia e horário. 
-  Documento de aprovação no Exame de Qualificação. 
-  Entregar o número de exemplares do boneco da dissertação igual à quantidade de membros da 
banca (incluindo suplentes) em espiral, a serem encaminhados para os membros da banca. 
-  No caso de patentes, comprovante do NIT ou em órgão competente do depósito de pedido da 
patente. 
-  Cópia de artigo aceito/publicado em periódico, no mínimo, com Qualis B2 para Farmácia ou 
impacto igual ou maior a 2,00 no JRC ou cópia de artigo submetido de nível, no mínimo, B2 para 
Farmácia ou impacto igual ou maior a 2,00 no JRC com respectivo comprovante de submissão. 
 
2.6. Banca Examinadora: 
- Composta por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 4 (quatro) membros com título de Doutor ou 
nível equivalente, incluindo o orientador, e 2 suplentes, a serem escolhidos pelo colegiado do 
PPGCF com base em uma lista de 6 nomes apresentada pelo orientador e pelo menos 1 membro 
deverá ser externo ao PPGCF e, de preferência, externo à UFPI, sempre levando em 
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consideração a especialização e expertise. Um dos suplentes indicados deverá ser externo ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. 
- Pelo menos um dos membros da banca de qualificação, excetuando o orientador, deve compor a 
banca de defesa de dissertação. 
- Os membros da Banca de Dissertação deverão ter pelo menos 3 artigos classificados pela 
CAPES em A1, A2, B1 ou B2 na sua área de atuação ou na área de farmácia, nos últimos 3 anos, 
caso não sejam Bolsistas de Produtividade do CNPq. No caso da existência da figura de um co-
orientador, a banca deverá ser composta de, no mínimo, 4 (quatro) membros. Não poderão 
constar como membros da Banca de Dissertação pesquisadores com conflito de interesse dentro 
do entendimento do Colegiado. 
- Na ausência do orientador, presidirá a banca examinadora o membro de maior titulação ou o 
mais antigo no PPGCF que esteja participando da banca.  
- Encerrado a defesa oral da dissertação, a Comissão Examinadora, em sessão secreta, 
deliberará sobre o resultado a ser atribuído ao candidato. Será conferido o Título de Mestre em 
Ciências Farmacêuticas ao aluno que, após cumpridas as exigências regulamentares, lograr 
aprovação de sua Dissertação de Mestrado.  

 
- O resultado do exame será expresso por uma das seguintes menções:  
a) Aprovado – AP 
b) Reprovado - REP 
  
- O candidato será considerado aprovado se não receber a menção "Reprovado" por mais de um 
examinador. Se o aluno receber a menção "Reprovado" por pelo menos 2 membros da Banca  
Examinadora, independente da quantidade de componentes da Banca, o  aluno será considerado 
reprovado. No caso de reprovação, a mesma banca será mantida para a segunda defesa da 
Dissertação, salvo casos excepcionais a serem decididos pelo Colegiado do PPGCF. 
 
- Poderá ser acrescentado à menção "aprovado" o termo "com distinção", desde que seja por 
decisão unânime da Comissão Examinadora e atendidos, no mínimo, os seguintes critérios:  
 
a) A Dissertação seja considerada de excelência;  
b) O aluno tenha concluído o curso no prazo estabelecido no caput do artigo 17 desta Resolução;  
c) O aluno tenha apresentado rendimento acadêmico igual ou superior a 9,0 (Nove) 
 
- Os alunos terão, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias após a defesa de sua Dissertação para 
entrega dos exemplares, em número de 1 (uma) cópia impressa, duas (2) cópias em CD-ROM, 
uma (01) certidão de nada consta da biblioteca e um comprovante da submissão do artigo de 
nível, no mínimo, com Qualis B2 para Farmácia ou impacto igual ou maior a 2,00 no JRC ou cópia 
de artigo publicado de nível, no mínimo, B2 para Farmácia ou impacto igual ou maior a 2,00 no 
JRC. Caso o aluno perda o prazo, ele terá que abrir processo via protocolo para solicitar a 
emissão de diploma e a emissão será liberada somente após aprovação em reunião de 
Colegiado. 
 
- A defesa de dissertação será necessariamente presencial, podendo ser pública ou fechada, no 
caso de haver patentes sem depósito, ou com patente fora do período estabelecido pela lei de 
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patentes ou propriedades industriais, com termo de confiabilidade por parte dos membros da 
banca.  
- Tempo de apresentação é de 50 ± 10 min, e cada um dos avaliadores possui até 30 min para 
arguição do aluno. 

 
2.7 Formato da Dissertação de Mestrado:  
 
- Em formato tradicional, incluindo introdução, fundamentação teórica, material e métodos, 
resultados, discussão, conclusão e referências; ou em formato de capítulos, com introdução, 
fundamentação teórica geral, os artigos derivados da dissertação no formato sugerido pela 
presente norma do PPGCF sobre o formato da defesa de qualificação, considerações finais 
(opcional) e referências. 
 
2.8 Modelo da Dissertação 
 
- Capa dura.  
- Cor preta.  
- Letras - douradas, do tipo Times New Roman e de tamanho da fonte 18. 
- Tamanho - papel A4. 
-  Parte frontal da capa: formatação centralizada e informações presentes na ordem que segue: 
a. Símbolo da Universidade Federal do Piauí 
b. Frase (logo abaixo do item a)  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
c. Frase (logo abaixo do item b)  PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
d. Frase (logo abaixo do item c) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS. 
e. Título da Dissertação – Usar maiúscula apenas no início da frase. 
f. Autor da Dissertação. 
g. Cidade e Estado onde a mesma foi concebida. Ex.: Teresina – Piauí 
h. Ano de publicação da mesma logo abaixo da cidade e estado 
i. Lombada de acordo com as normas da ABNT vigente.  
 
Observação:  
A introdução deverá constar de no máximo três páginas. 
As referências devem ser elaboradas de acordo com ABNT. 
Letras – cor preta, do tipo Times New Roman e de tamanho da fonte 12, com espaçamento 
entrelinhas 1,5. 
As margens devem obedecer as normas de 3 cm na margem esquerda e 2 cm nas margens 
superior, inferior e direita. 
O número de páginas deve ser inserido na margem superior ao lado direito e seguir as normas da 
ABNT vigente. 
 
Sumário  
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Quando em formato tradicional - deve ser dividido em lista de abreviaturas, lista de tabelas, lista 
de figuras, resumo, abstract, e incluir os tópicos introdução, revisão da literatura, material e 
métodos, resultados e discussão, conclusão, referências, anexos e apêndices (se houver); 
 
Quando em formato de capítulos - deve ser dividido em lista de abreviaturas, lista de tabelas, lista 
de figuras, resumo, abstract, e incluir os tópicos, com introdução, revisão de literatura geral, 
capítulos no formato sugerido pela presente norma do PPGCF, considerações finais (opcional), as 
referências, anexos e apêndices (se houver). 
 
2.9 Os capítulos devem ser preparados de acordo com as seguintes normas:  

Capítulo em formato de Revisões Bibliográficas:  

Revisões deverão ser escritas em português e organizadas basicamente em: Título, Autores, 
Resumo, Palavras-chave, Abstract, Keywords, Texto e Referências (devem seguir as mesmas 
normas do artigo científico original). 

Capítulo em formato de Artigo Científico original: 
 
Os artigos deverão ser escritos em português e organizados em: 

TÍTULO: Deverá ser claro e conciso, escrito apenas com a inicial maiúscula, negrito, centralizado, 
na parte superior da página. Se houver subtítulo, deverá ser em seguida ao título, em minúscula, 
podendo ser precedido de um número de ordem em algarismo romano. Os nomes comuns das 
plantas medicinais devem ser seguidos pelo nome científico entre parênteses, verificado em 
www.tropicos.org e www.ipni.org.  

AUTORES: Começar pelo último sobrenome dos autores por extenso (nomes intermediários 
somente iniciais, sem espaço entre elas) em letras maiúsculas, negrito e 2 linhas abaixo do título. 
Após o nome de cada autor deverá ser colocado um número sobrescrito que deverá corresponder 
a instituição e endereço (CEP: cidade-país). Os autores devem ser separados com ponto e 
vírgula. 

RESUMO: Deverá constar da mesma página onde estão o título e os autores, duas linhas abaixo 
dos autores. O resumo deverá ser escrito em um único parágrafo, contendo objetivo, resumo do 
material e método, principais resultados e conclusão. Não deverá apresentar citação bibliográfica. 

Palavras-chave: Deverão ser colocadas uma linha abaixo do resumo, na margem esquerda, 
podendo constar até cinco palavras, separadas com vírgula. Devem estar contidas no DECS 
(http://decs.bvs.br/). 
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ABSTRACT: Apresentar o título e resumo em inglês, no mesmo formato do redigido em 
português, com exceção do título, em negrito, apenas com a inicial em maiúscula, que virá após a 
palavra ABSTRACT.  

Keywords: Abaixo do abstract deverão ser colocadas as palavras-chave em inglês, podendo 
constar até cinco palavras, separadas com vírgula. . Devem estar contidas no DECS 
(http://decs.bvs.br/). 

INTRODUÇÃO: Na introdução deverá constar breve revisão de literatura e os objetivos do 
trabalho.  

MATERIAL E MÉTODOS: Deverá ser feita apresentação completa das técnicas originais 
empregadas ou com referências de trabalhos anteriores que as descrevam. Na metodologia 
deverão constar os seguintes dados da espécie estudada: nome científico com autor; nome do 
herbário onde a exsicata está depositada e o respectivo número (Voucher Number).  

RESULTADO E DISCUSSÃO: Poderão ser apresentados separados ou como um só capítulo, 
podendo conter no final conclusão sumarizada. 

REFERÊNCIAS: 

As referências devem ser elaboradas de acordo com a ABNT vigente. 

 
3. DISPOSIÇÕES FINAIS  
    
- Eventuais correções a estas normas podem ser necessárias de acordo com as diretrizes 
definidas pelo Comitê de Área da CAPES. 
- Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas. 
-  Esta norma entrará em vigor após sua aprovação e homologação pelo Colegiado do PPGCF. 

 
 
 

Teresina, Piauí, 26 de Julho de 2016 
 
 
 


