
Roteiro para o Período Probatório no Programa de Pós-graduação em Ciências 

Médicas 
 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas (PPGCM) 

funciona em regime de fluxo contínuo e, portanto, não há um período pré-determinado para a inscrição 

do aluno para a seleção dos Cursos de Mestrado e Doutorado, podendo esta ser feita ao longo de todo o 

ano. 

 

Podem candidatar-se médicos e outros profissionais com curso de graduação devidamente reconhecido 

que tenham interesse de pesquisa em ciências médicas.  

 

Para ingressar em um dos nossos cursos (Mestrado e Doutorado), o candidato deve acessar a página do 

Programa - www.poscienciasmedicas.uff.br e, após leitura das linhas de pesquisas existentes, 

identificar entre os professores relacionados aquele que desenvolve projetos de pesquisa com 

características semelhantes a sua área de interesse. Ao selecionar o professor, o candidato será 

encaminhado para uma página onde estão relacionados: o Currículo Lattes, o Grupo de Pesquisa e o e-

mail do professor. 

 

O candidato deve entrar em contato com o professor selecionado por e-mail. Caso o docente  tenha 

disponibilidade para orientar o candidato, após avaliação da pesquisa proposta, o professor deve 

indicar o aluno para iniciar o Período Probatório através de uma carta endereçada ao PPGCM. 

 

Atenção: a) O Período Probatório é obrigatório; b) O aluno somente pode ser orientado por  professor 

credenciado no PPGCM. O aluno poderá ter um coorientador e este poderá ser um professor externo, 

desde que o orientador esteja de acordo. 

 

Para se inscrever no Período Probatório, o candidato deverá entregar na Secretaria do PPGCM os 

seguintes documentos: 

 

1-Carta do Professor orientador - indicação de aluno para realizar estágio probatório;  

2-Cadastro de discente, devidamente preenchido; 

3-Declaração de compromisso de coorientação, caso o aluno tenha um coorientador; 

4-Cadastro de docente, caso tenha um coorientador que não possua cadastro no programa. 

 

Atenção: Os documentos necessários para inscrição no Período Probatório podem ser obtidos na 

página do PPGCM (item – Formulários). 

 

Durante o Período Probatório, o aluno prepara o projeto de pesquisa, sob a orientação do docente do 

PPGCM, e participa de atividades metodológicas com o objetivo de auxiliar a redação do projeto de 

pesquisa. Somente após a conclusão do Período Probatório (com duração mínima de um mês e máxima 

de dois anos), o aluno poderá submeter-se ao exame de seleção para ingresso no PPGCM.  

 

Após conclusão do Período Probatório, o aluno deverá encaminhar o projeto de pesquisa (aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa) para o e-mail do PPGCM, com concordância do orientador, de 

acordo com o modelo de projeto de pesquisa (veja na página do PPPGCM – Item Formulários). 

 

Estando o projeto de acordo com as normas do PPGCM, será agendada a apresentação do mesmo para 

avaliação prévia por uma banca examinadora composta por docentes do Programa. Caso o projeto seja 

aprovado, o aluno está apto a participar do exame de seleção (veja edital na página do PPGCM).  
 

http://www.poscienciasmedicas.uff.br/

