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NORMATIVA PPGICS 

 
1.  Propósito 

Estabelecer, excepcionalmente, regras para agendamento da qualificação das 

turmas de mestrado de 2021 e doutorado de 2020 e regras para agendamento 

das defesas de dissertações e teses das turmas de mestrado de 2020 e 

doutorado de 2018.  

 

 

2.  Objetivo 

Definir o fluxo para agendamento de datas e horários para atender a todos e todas 

os(as) discentes nos prazos estabelecidos em função da pandemia de Covid-19. 

 

 
3. – Deliberação 
 

3.1. Fluxo para agendamento de Qualificação das turmas de mestrado 2021, 

doutorado de 2020 e demais discentes aptos: 
 

a. Verificar disponibilidade de data e horário através do link 

     https://rebrand.ly/bancas2022ppgics. 

b. Enviar e-mail ao Apoio Administrativo do Ensino 
(adm.ensino@icict.fiocruz.br), com cópia para Seca 
(seca.ppgics@icict.fiocruz.br), solicitando a reserva da data e do horário 
escolhidos. 

c. Após confirmação do Apoio Administrativo do Ensino, enviar por e-mail o 
formulário de agendamento preenchido, disponível no site do PPGICS 

(https://ppgics.icict.fiocruz.br/documentos-do-programa), para a Seca 
(seca.ppgics@icict.fiocruz.br). 

d. O Apoio Administrativo do Ensino enviará para aluno(a) e professores(as) 
constantes no formulário de agendamento as instruções para utilização da 
sala virtual ou presencial que foi reservada. 
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3.2. Fluxo para agendamento de defesa de Dissertação e Tese das turmas de 

Mestrado de 2020 e Doutorado de 2018: 

a. Verificar disponibilidade de data e horário através do link: 

 https://rebrand.ly/bancas2022ppgics. 

b. Enviar e-mail ao Apoio Administrativo do Ensino 
(adm.ensino@icict.fiocruz.br), com cópia para Seca 
(seca.ppgics@icict.fiocruz.br), solicitando a reserva da data e do horário 

escolhidos. 

c. Após confirmação do Apoio Administrativo do Ensino, enviar por e-mail o 
formulário de agendamento preenchido, disponível no site do PPGICS 
(https://ppgics.icict.fiocruz.br/documentos-do-programa), para a Seca 

(seca.ppgics@icict.fiocruz.br). 

d. Aguardar aprovação da banca, que será enviada por e-mail, pela 

Coordenação do PPGICS. 

e. O Apoio Administrativo do Ensino enviará para aluno(a) e professores(as) 
constantes no formulário agendamento as instruções para utilização da sala 

virtual ou presencial que foi reservada. 
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3.3. Sobre prazos para a qualificação das turmas de mestrado 2021, 

doutorado de 2020 e demais discentes aptos e para defesa das turmas de 

mestrado de 2020 e doutorado de 2018: 

 O(a) discente deverá enviar para a banca, escolhida em comum acordo 

com o(a) orientador(a), o projeto de  Mestrado ou de Doutorado, a tese ou 

a dissertação, no mínimo, 30 dias antes da data marcada para a 

Qualificação ou para a Defesa. 

 Em 2022, as defesas de mestrado e de doutorado poderão ser agendadas 

até o dia 31 de julho; as qualificações, até o dia 31 de outubro. 

  A partir de agosto, todas as defesas e qualificações deverão ser 

presenciais. 

 Somente o membro externo ao Programa e à Fiocruz convidado para a 

banca poderá, caso seja necessário, participar virtualmente das defesas e 

da qualificação. 

 

4. Vigência 

 

A presente normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação e durará até 

31 de dezembro de 2022.  
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