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Manual do aluno  
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Boas vindas...  

 

Prezado(a)  aluno(a), 

Parabenizamos por sua aprovação no processo seletivo desta Instituição e 

desejamos que se sinta orgulhoso de participar do quadro discente da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto de Bioquímica Médica 

Leopoldo de Meis.  

A Coordenação do Mestrado Profissional em Educação, Gestão e Difusão em 

Biociências acredita no seu potencial de crescimento e fará de tudo para que 

este curso se torne um diferencial na sua carreira profissional e que o produto 

final do seu trabalho seja um diferencial também na vida de outros 

profissionais, alunos ou para a sociedade em geral.  

Para isso, entretanto, muito dependerá de você e da sua dedicação, para o 

máximo aproveitamento de todas as atividades que estarão disponíveis neste 

período que agora se inicia.  

Este manual foi elaborado para lhe oferecer maiores esclarecimentos sobre o 

curso e a Instituição onde estudará nos próximos 2 anos.  

Seja bem-vindo(a) e, desde já, muito sucesso! 

Atenciosamente,                                                                                   

Sonia Maria Ramos de Vasconcelos 

(Coordenadora) 

Denise Rocha Correa Lannes 

(Vice-Coordenadora) 
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Estrutura Hierárquica 

Denise Pires de Carvalho 

Reitora  

 

Denise Freire 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa (PR-2) 

 

Fabio Ceneviva Lacerda de Almeida (2019-2020) 

Diretor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis (IBqM) 

 

Adriana da Silva Hemerly (2019-2020) 

Vice-Diretora do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis 

(IBqM) 

 

Sonia Maria Ramos de Vasconcelos 

Coordenadora do Mestrado Profissional em Educação, Gestão e Difusão 

em Biociências (MP-EGeD) 

 

Denise Rocha Correa Lannes 

Vice-coordenadora do Mestrado Profissional em Educação, Gestão e 

Difusão em Biociências (MP-EGeD) 

 

Denise de Freitas Campos 

Secretária acadêmica  
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Comissão Deliberativa de Pós-Graduação  

(CPG-MP-EGeD) 

 

A gestão do curso MP-EGeD será realizada pela Comissão Deliberativa 

de Pós-Graduação do Mestrado Profissional (CPG-MP-EGeD), com 

funções deliberativas, e pela Coordenação com funções executivas.  A 

CPG-MP-EGeD é constituída pelo Coordenador do curso, pelo Vice-

Coordenador, quatro representantes docentes do Programa e dois 

representantes dos alunos matriculados no curso (um titular e um 

suplente), todos eleitos por seus pares.  
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Registro de matrícula 

 

Os alunos aprovados no processo seletivo poderão ser matriculados 

oficialmente e terão um número de registro DRE na UFRJ.  

Todos os alunos matriculados que não possuem cadastro na INTRANET 

da UFRJ (intranet.ufrj.br)  precisam se cadastrar neste site para terem 

acesso ao SIGA (Sistema de Gestão Acadêmica da UFRJ) onde podem 

ter acesso ao Histórico escolar,  fazer alteração de seus dados pessoais, 

inserir foto 3X4 para recebimento da carteira de estudante, fazer 

inscrição online em disciplinas, etc. 

OBS: Os alunos que não cadastrarem foto no SIGA não receberão 

carteira de estudante da UFRJ. Recomendamos que façam esse 

cadastro logo no início do curso.  
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Inscrição em Disciplinas  
 

 

O MP-EGeD tem regime SEMESTRAL, portanto a cada semestre são oferecidas 

disciplinas obrigatórias e/ou eletivas da grade curricular do curso.   

A lista de disciplinas disponíveis para inscrição e o prazo para enviarem o 

pedido de inscrição pelo SIGA são divulgados pela secretaria acadêmica do 

curso no início de cada semestre.  

Os alunos podem também cursar outras disciplinas de outros Programas de 

Pós-Graduação da UFRJ ou de outra Instituição de ensino, mas para 

aproveitamento do crédito no histórico escolar, precisam fazer essa solicitação 

por meio de carta à CPG-MP-EGeD, anexando uma declaração oficial 

emitida pela secretaria acadêmica da Unidade, comprovando: 

- Nome e código da disciplina cursada; 

- Ementa da disciplina 

- Carga horária; 

- Instituição e Unidade onde foi ministrada; 

- Nome do docente responsável pela disciplina; 

- Período / Semestre em que foi cursada 

- Conceito / Nota obtida pelo aluno na disciplina 

 

 

 

 

 

Os alunos precisam cursar 420 horas de disciplinas, sendo 390 horas de disciplinas 

obrigatórias e no mínimo 30 horas de disciplinas eletivas. As disciplinas devem ser cursadas 

ao longo dos 4 semestres do curso, a partir do semestre em que foram matriculados.  

Para finalizar o curso de Mestrado Profissional EGeD, o aluno precisa ser aprovado em 

todas as disciplinas. Se o aluno ficar reprovado em alguma disciplina OBRIGATÓRIA, 

precisará cursar novamente a mesma disciplina e ser aprovado.  Se ficar reprovado em 

alguma disciplina eletiva, poderá cursar novamente a mesma disciplina ou outra eletiva 

com carga horária equivalente, a fim de completar a carga horária mínima obrigatória 

para conclusão do curso.   
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DISTRIBUIÇÃO DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS NO CURSO DE 

MESTRADO PROFISSIONAL 

1º PERÍODO  

OU SEMESTRE 

2º PERÍODO 

OU SEMESTRE 

3º PERÍODO 

OU SEMESTRE 

4º PERÍODO 

OU SEMESTRE 

Metodologia de Pesquisa 

(30 h) 

Desenvolvimento de Projeto 

(45 h) – com apresentação 

oral do Pré-Projeto 

Atividades com o(s) 

orientador(es) do 

projeto 

Outra(s) disciplina(s) 

eletiva(s) 

Qualificação (15h) 

 

Seminários 

Integrados 

Hatisaburo 

Masuda**  

(30h) 

 

Escrita e defesa 

de Dissertação 

(90 h) 

Obrigatória específica I 

(60h)* 

Obrigatória específica II 

(60h)* 

 

Obrigatória específica  

III (60h)* 

 

 

*Obrigatórias específicas: 

 

Fundamentos da Educação e Didática (60h) 

ou 

Fundamentos e Metodologias da Gestão em Ciências (60h) 

ou 

Modelos da divulgação científica (60 h) 

 

 

** Para a disciplina de Seminários Integrados Hatisaburo Masuda o aluno precisa ao longo de todo 

o curso ter 25 presenças registradas nas seguintes atividades: 20 seminários (pelo menos 16 

precisam ser Seminários Hatisaburo Masuda do MP-EGeD e no máximo 4 podem ser externos) + 5 

defesas de dissertação do MP-EGeD.   

Recomendamos que o aluno só se inscreva oficialmente na disciplina no semestre em que já está 

completando o número mínimo de presenças necessárias. É importante que o aluno assine o livro 

de presença que circula no dia das atividades, pois é através deste registro que comprovamos as 

presenças necessárias para conceder o crédito ao aluno. É de responsabilidade do aluno realizar 

o registro da sua presença em cada seminário ou defesa assistidos.  

 

mailto:mpposgrad@bioqmed.ufrj.br


Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis 

Mestrado Profissional em Educação, Gestão e Difusão em Biociências 

                  

Centro de Ciências da Saúde – Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis 

Bloco D – subsolo – sala 006 

Email:  mpposgrad@bioqmed.ufrj.br 

Site: pegedmestradoprofissional.webnode.com 

Tel. de contato: (21) 3938-6754 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS CARGA HORÁRIA  

Desenvolvimento de Projeto 45 h 

Metodologia de Pesquisa 30 h 

Seminários Integrados I 30 h 

Fundamentos da Educação e Didática*  

180 h Fundamentos e Metodologias da Gestão em Ciências* 

Modelos da divulgação científica* 

Qualificação 15 h 

Escrita e defesa de Dissertação 90 h 

CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 390 h 

Eletiva 30 h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DE DISCIPLINAS 420 h 
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Atenção! 

 

Os alunos precisam se inscrever no mínimo em 1 disciplina por semestre... é 

importante ficarem atentos aos prazos divulgados pela secretaria, para 

enviarem o pedido de inscrição através do SIGA.  

 

Se o aluno deixar de fazer sua inscrição em disciplinas, a matrícula é 

automaticamente cancelada...  

 

No site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR-2) é divulgado 

anualmente o calendário acadêmico semestral da Pós-Graduação, que 

informa os prazos para inscrição online em disciplinas e prazos para 

trancamento e destrancamento de matrícula.  Fique atento! 

Site: http://www.pr2.ufrj.br 
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Envio do pedido de inscrição pelo SIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para enviar o pedido de inscrição em disciplinas pelo SIGA, entrar no menu 

“Serviços” / “Inscrição” / “Novo pedido de inscrição”.  

Buscar as disciplinas do seu interesse informando o nível do curso (Por Exemplo: 

“Mestrado Profissional”)  e digitar o código da disciplina no campo de busca 

pelo código.  

Após a seleção e adição de todas as disciplinas do seu interesse no pedido, 

clicar no ícone “Finalizar pedidos”. O Sistema irá gerar um arquivo PDF com o 

comprovante do envio do pedido de inscrição. Salve este comprovante.   
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Apresentação do Pré-Projeto, 

acompanhamento das atividades 

desenvolvidas e Qualificação 
 

Apresentação do Pré-Projeto:  

Ao término da disciplina BME-701- Desenvolvimento de Projeto, ainda 

durante o primeiro semestre do curso, os alunos novos deverão elaborar 

uma apresentação oral do seu pré-projeto (10 minutos), contendo uma 

breve introdução, objetivos do trabalho e a proposta metodológica a 

ser utilizada no desenvolvimento do trabalho.  A apresentação será 

avaliada por professores do Programa.  

Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos alunos: 

Mensalmente, os alunos precisarão encaminhar à secretaria 

acadêmica do Programa um relatório das atividades acadêmicas e do 

projeto que foram desenvolvidas no mês anterior.  Haverá um formulário 

específico para envio deste relatório que ficará disponível no site do 

Programa.   
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Qualificação:  

No 3º semestre do curso, os alunos precisarão entregar uma versão 

impressa do projeto – 15 a 20 páginas – e agendar a atividade de 

Qualificação. A secretaria acadêmica divulgará as datas propostas 

para esta atividade.  O aluno precisará apresentar seu projeto de 

pesquisa (apresentação oral de 15 minutos) para uma banca 

examinadora e ser aprovado na arguição sobre o projeto.  

 

 

Correio Eletrônico 

 

Todos os alunos do MP-EGeD têm direito a uma conta de e-mail 

fornecida pelo servidor Bioqmed. Os novos alunos podem solicitar a 

criação de sua conta de correio eletrônico junto à secretaria do curso. 

O acesso periódico a essa conta é muito importante, pois é através 

dela que os informativos do curso e do Instituto são veiculados. A 

secretaria acadêmica informará a todos os dados para o primeiro login 

após a criação desta conta.  
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Trancamento de matrícula 

 

Na UFRJ, o aluno de Mestrado pode solicitar o trancamento de sua matrícula 

por no máximo 1 semestre.   

 O orientador do aluno deve estar ciente e de acordo com o pedido de 

trancamento, portanto, o pedido deverá ser feito através de uma carta 

contendo as justificativas do aluno e assinada pelo próprio e por seu 

orientador.  A carta deve ser direcionada à Comissão de Pós-Graduação 

(CPG-MP-EGeD) e entregue na secretaria acadêmica do curso. O 

trancamento da matrícula interrompe a contagem de tempo do curso por 6 

meses.  
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Conclusão do curso 

 

O prazo máximo para conclusão do curso de Mestrado na UFRJ é de 36 meses 

a partir do mês de matrícula do aluno (Resolução CEPG 01/06). 

Recomendamos que todos procurem se organizar para tentar concluir seu 

curso dentro deste prazo.  

Durante o período do curso, o aluno desenvolverá seu Projeto que deverá 

culminar num produto final do curso (vide PORTARIA NORMATIVA DA CAPES Nº 

17, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009, onde são informados os tipos trabalhos finais 

oriundos de cursos de Mestrados Profissionais aceitos pela CAPES).  

Após finalizar seu Projeto e o produto dele originado, o aluno encaminhará o 

material para ser REVISADO por um docente (REVISOR). Somente após a 

aprovação pelo revisor, o aluno poderá agendar sua defesa com a 

apresentação de seu Trabalho Final.  

As defesas do MP-EGeD serão avaliadas por uma Comissão composta de 3 

docentes Doutores (titulares), que serão responsáveis pela argüição do aluno, 

e 2 docentes suplentes (substitutos).  Esta banca deve ser definida com o 

orientador do aluno e aprovada com a devida antecedência pela CPG–MP-

EGeD e pelo Cepeguinho (Comissão responsável por avaliar a composição de 

bancas de defesa). Na secretaria acadêmica há um formulário específico 

para indicação de bancas para defesa.  
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O manual com normas da ABNT para orientação na elaboração de teses e 

dissertações pode ser encontrado no site do Sistema Integrado de Bibliotecas 

da UFRJ - SiBI  (http://www.sibi.ufrj.br/index.php/manuais-e-publicacoes) 
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