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Quadro comparativo das Normas do Programa 

RESOLUÇÃO CoPGr 7617, de 21 de fevereiro de 2019 X RESOLUÇÃO CoPGr 8126, de 22 de setembro de 2021. 

(Novo Regulamento -fev/2019 X Regulamento Anterior -Set/2021) 

Normas 12 – fev/2019 Normas 13 – set/2021 

II.3 Requisitos para Ingresso no Doutorado Direto 

Para inscrição no processo seletivo de Doutorado Direto, os candidatos 

deverão apresentar os documentos relacionados em edital, disponível na 

página do Programa na internet e publicado no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo, bem como comprovação de publicação prévia de artigo científico. 

II.3 Requisitos para Ingresso no Doutorado Direto 

Para inscrição no processo seletivo de Doutorado Direto, os candidatos 
deverão apresentar os documentos relacionados em edital, disponível na 
página do Programa na internet e publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo. 

IV.4 Disciplinas Obrigatórias  

IV.4.1 As disciplinas obrigatórias para Mestrado, Doutorado e Doutorado 

Direto na área de concentração de Biologia Celular, Tecidual e do 

Desenvolvimento são:  

- BMH5752 (Fundamentos em Biologia Tecidual) ou ICB5702 (Bases 

Moleculares das Funções Celulares) ou BMH5765 (Fundamentos em Biologia 

do Desenvolvimento); 

- BMH5747 (Tópicos Avançados em Biologia Celular e Tecidual I) ou 

BMH5749 (Tópicos Avançados em Biologia Celular e Tecidual II) ou BMA 

5890 (Tópicos Avançados em Biologia Morfofuncional I) ou BMA 5891 

(Tópicos Avançados em Biologia Morfofuncional II).  

IV.4.2 As disciplinas obrigatórias para Mestrado, Doutorado e Doutorado 

Direto na área de concentração de Biologia Morfofuncional são:  

- BMA 5890 (Tópicos Avançados em Biologia Morfofuncional I) e BMA 5891 

(Tópicos Avançados em Biologia Morfofuncional II) 

IV.4 Dos créditos em disciplinas 
O(a) estudante de Mestrado ou de Doutorado deverá obrigatoriamente 

integralizar o mínimo de 14 créditos em disciplinas oferecidas pelo 

Programa.  
 

IV.5 Créditos Especiais IV.5 Créditos Especiais 
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... 
IV.5.1 No caso de trabalho completo publicado em revista de circulação 
nacional ou internacional que tenha corpo editorial reconhecido, ou capítulo 
de livro de reconhecido mérito na área do conhecimento, sendo o(a) 
estudante o(a) primeiro(a) autor(a) e que possua relação com o projeto de 
sua dissertação ou tese, o número de créditos especiais é igual a 6 (seis). 
Sendo o(a) estudante co- autor(a), o número de créditos é igual a 2 (dois). No 
caso de capítulo de livro de reconhecido mérito na área do conhecimento, 
sendo o(a) estudante o(a) primeiro(a) autor(a) ou coautor o número de 
créditos especiais é até 2 (dois).  
 
IV.5.2 No caso de depósito de patentes o número de créditos especiais é igual 
a 2 (dois).  
 
IV.5.3 No caso de publicação de capítulo em manual tecnológico reconhecido 
por órgãos oficiais nacionais e internacionais o número de créditos especiais 
é igual a 2 (dois). 
 
IV.5.4 No caso de participação em Congressos, Workshops, Simpósios ou 
outro tipo de reunião científica com apresentação de trabalho completo e que 
seja publicado (na forma impressa ou digital) em anais (ou similares) e que 
o aluno seja o primeiro autor, o número de créditos concedidos é igual a 1 
(um) por evento por ano. 
 
IV.5.5 No caso de participação no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino 
(PAE) o número de créditos especiais é igual a 4 (quatro) para alunos do 
Mestrado, 4 para alunos do Doutorado, e 8 para alunos do Doutorado Direto, 
considerando duas participações. 
 

... 
IV.5.1 No caso de trabalho completo publicado em revista de circulação 
nacional ou internacional que tenha corpo editorial reconhecido, ou capítulo 
de livro de reconhecido mérito na área do conhecimento, sendo o(a) 
estudante o(a) primeiro(a) autor(a) e que possua relação com o projeto de 
sua dissertação ou tese, o número de créditos especiais é igual a 6 (seis). 
Sendo o(a) estudante co-autor(a), o número de créditos é igual a 2 (dois). No 
caso de capítulo de livro de reconhecido mérito na área do conhecimento, 
sendo o(a) estudante autor(a), o número de créditos é igual a 2 (dois). Essas 
atribuições limitam-se a duas solicitações em cada categoria. 
 
IV.5.2 No caso de depósito de patentes o número de créditos especiais é igual 
a 2 (dois). Essa atribuição limita-se a duas solicitações. 
 
IV.5.3 No caso de publicação de capítulo em manual tecnológico reconhecido 
por órgãos oficiais nacionais e internacionais o número de créditos especiais 
é igual a 2 (dois). Essa atribuição limita-se a duas solicitações. 
 
IV.5.4 No caso de participação em Congressos, Workshops, Simpósios ou 
outro tipo de reunião científica com apresentação de trabalho completo e que 
seja publicado (na forma impressa ou digital) em anais (ou similares) e que 
o(a) estudante seja o primeiro autor(a), o número de créditos concedidos é 
igual a 1 (um) por evento por ano. Essa solicitação limita-se a quatro 
solicitações. 
 
 
 
IV.5.5 No caso de participação no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino 
(PAE) o número de créditos especiais é de 4 (quatro) para estudantes do 
Mestrado, 4 para estudantes do Doutorado, e 4 (para cada participação) de 
estudantes do Doutorado Direto, considerando neste caso o limite de duas 
participações. 



 

Av. Professor Lineu Prestes, 1524 – Cidade Universitária – Butantã - São Paulo – SP - 05508-000 – 3091-7306.   

 

Universidade de São Paulo 
Campus Armando de Salles Oliveira 

Instituto de Ciências Biomédicas 
Programa de Pós-Graduação em Biologia de Sistemas  

 

 
 

VII - EXAME DE QUALIFICAÇÃO (EQ) 
.... 
No ato da inscrição do exame de qualificação, os alunos (Mestrado, 
Doutorado e Doutorado Direto) deverão ter sido aprovados nas 
Disciplinas Obrigatórias, referentes à área de concentração, e ter 
cumprido pelo menos 14 créditos. 
... 
 

VII - EXAME DE QUALIFICAÇÃO (EQ) 
... 
No ato da inscrição do exame de qualificação, os estudantes (Mestrado, 
Doutorado e Doutorado Direto) deverão ter cumprido pelo menos 14 
créditos em disciplinas oferecidas pelo Programa. 
... 

X - ORIENTADORES E COORIENTADORES  
X.1 A decisão sobre o credenciamento ou recredenciamento de um 
orientador será deliberada pela CPG após encaminhamento pela CCP, 
circunstanciado na excelência de sua produção científica, tecnológica e na 
coordenação e/ou participação em projetos de pesquisa financiados, 
conforme critérios mínimos especificados neste regulamento. 
... 
X.5 Para credenciamento ou recredenciamento, o solicitante deverá 
encaminhar pedido formal circunstanciado à CCP indicando objetivamente 
suas qualificações para atuar ou continuar atuando junto ao programa. 
Deverá anexar ao pedido o currículo Lattes atualizado ou Curriculum Vitae 
(no caso de candidatos estrangeiros ainda sem Currículo Lattes) atualizado e 
os endereços eletrônicos de cadastro no ResearchID e ORCID. 
 
... 
 
X.10 Orientadores Externos 
X.10.1 Preferencialmente, colaboradores externos à Unidade deverão ter 
credenciamento específico, e seguir os critérios do item X.8.  
X.10.2 Nos pedidos referentes ao credenciamento de orientadores externos 
à USP, deverão ser observados ainda os seguintes aspectos:  
... 

X - ORIENTADORES E COORIENTADORES 
X.1 Para o credenciamento e recredenciamento de Orientadores será levada 
em consideração a Resolução Nº 8028 da PRPG, de 07/10/20. A decisão 
sobre o credenciamento ou recredenciamento de um orientador será 
deliberada pela CPG após encaminhamento pela CCP, circunstanciado na 
excelência de sua produção científica, tecnológica e na coordenação e/ou 
participação em projetos de pesquisa financiados, conforme critérios 
mínimos especificados neste regulamento.  
... 
X.5 Para credenciamento ou recredenciamento, o solicitante deverá 
encaminhar pedido formal circunstanciado à CCP indicando objetivamente 
suas qualificações para atuar ou continuar atuando junto ao programa. 
Deverá anexar ao pedido o currículo Lattes atualizado ou Curriculum Vitae 
(no caso de candidatos estrangeiros ainda sem Currículo Lattes) atualizado e 
o endereço eletrônico de cadastro no ORCID. 
... 
 
X.10 Orientadores Externos 
X.10.1 Preferencialmente, colaboradores externos à Unidade deverão ter 
credenciamento específico, e seguir os critérios do item X.8. 
X.10.2 Nos pedidos referentes ao credenciamento de orientadores externos 
à USP, deverão ser observados ainda os seguintes aspectos: 
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A CCP tem autonomia na decisão de credenciamento de orientadores 
externos; 
... 

 
  

 

Em vermelho – o que foi suprimido 

Em azul – o que foi incluído 

 

 


