Campus de Botucatu

APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NO REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS ARTIGO 3º - I (LETRA c) e ARTIGO 4º - I (LETRA c) – RESOLUÇÃO UNESP 46/2013 e Instrução
Normativa nº 001/2016-PPG/DT
(SOMENTE PARA INGRESSANTES A PARTIR DE 01/03/2014).
CURSO MESTRADO : mínimo de 16 CRÉDITOS – CURSO DE DOUTORADO: mínimo de 25 CRÉDITOS
Nome do(a) aluno(a):

Data da solicitação: ____/___/_____

DADOS SOBRE A(S) ATIVIDADE(S) REALIZADA(S)
Descrição

Quantidade

Créditos
sugerido
s

Época de
Realização
Antes
matricula

a) título de médico-residente, obtido em curso
Credenciado pelo Conselho Nacional de Residência
Médica, com duração mínima de dois anos: quatro
créditos;
b) curso de aprimoramento e/ou especialização
oferecidos e/ou reconhecidos por instituições oficiais,
com duração de, pelo menos, um ano e com 40 horas
semanais: quatro crédito

Após
matricula

X

X

c) Iniciação científica com bolsa: quatro créditos
d) participação em Congresso Internacional da área
(sendo inglês a língua oficial), após o início oficial no
Programa, com apresentação de trabalho, na
qualidade de autor principal: 05 (cinco) créditos para
apresentação oral e 04 (quatro) créditos para
apresentação
em
pôster;
e) participação em Congresso Nacional ou estadual da
área, após o início oficial no Programa, com
apresentação de trabalho, na qualidade de autor
principal: 04 (quatro) créditos para apresentação oral
ou para apresentação em pôster;
f) participação em encontros locais da área, após o
início oficial no Programa, na qualidade de autor
principal: 02 (dois) créditos por apresentação oral ou
poster;
g) estágio em laboratório de pesquisa (com um
mínimo de 40 horas): na UNESP: 02 (dois) créditos;
externo a UNESP: 03 (três) créditos; no exterior: até
06 (seis) meses 04 (quatro) créditos; de 06 (seis) a
08 (oito) meses 08 (oito) créditos; acima de 09 (nove)
meses 10 (dez) créditos.
h) publicação em periódico Qualis A1 ou A2 (Medicina
II) após início oficial no Programa: primeiro autor: 08
(oito) créditos; Coautor: 04 (quatro) créditos;

X

X

X

X

X
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Comprovan
te (ex:
anexo 1,
anexo 2,... )

Campus de Botucatu

APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NO REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS ARTIGO 3º - I (LETRA c) e ARTIGO 4º - I (LETRA c) – RESOLUÇÃO UNESP 46/2013 e Instrução
Normativa nº 001/2016-PPG/DT
(SOMENTE PARA INGRESSANTES A PARTIR DE 01/03/2014).
CURSO MESTRADO : mínimo de 16 CRÉDITOS – CURSO DE DOUTORADO: mínimo de 25 CRÉDITOS

continu
ação

DADOS SOBRE A(S) ATIVIDADE(S) REALIZADA(S)
Descrição

Quantidade

Créditos

Época de Realização

sugeridos
Antes
matricula

Após
matricula

i) publicação em periódico Qualis B1 (Medicina
II): primeiro autor: 05 (cinco) créditos; coautor:
03 (três) créditos;

X

j) publicação em periódico Qualis B2 (Medicina
II): primeiro autor: 04 (quatro) créditos; coautor:
02 (dois) créditos;

X

Comprovante
(ex: anexo 1,
anexo 2,... )

k) participação em comissão organizadora de
eventos científicos na área: 02 (dois) créditos
(Obs.: a partir da segunda participação na
amarelão as picadas de cobra: um passeio
Tropicais”, será concedido 02 créditos
complementar, mediante solicitação do discente
através de certificado)

disciplina: “Do
pelas Doenças
em atividade
e comprovação

X

l) representação discente no Conselho do
Programa: 02 (dois) crédito por mandato;
m) participação em reunião científica do Programa
de PG em Doenças Tropicais, com frequência
mínima de 75% no semestre: 02 créditos para
cada semestre
n) participação no curso: “My English Online
(Capes)”: primeiro nível: 1 (um) crédito; até o 2º
nível: 2 (dois) créditos; até o 3º nível: 4 (quatro)
créditos; até o 4º nível: 6 (seis) créditos; até o 5º
nível: 8 (oito) créditos
TOTAL DE CRÉDITOS

X
X

X

Justificativa do(a) Orientador(a):

Assinatura do Orientador(a)
Manifestação do Conselho do Programa:

( ) Ad referendum (
Favorável ao aproveitamento :
______ créditos realizados antes da matrícula
______ créditos realizados após a matrícula

Assinatura do(a) Aluno(a)
) Reunião

Data: ____/____/____
Observação:

Assinatura do Coordenador: _________________________
Prof. Adjunto Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza

Obs.: Para as atividades estabelecidas nos itens “d)”, “e)” e “f)” desta Instrução Normativa, caso o aluno apresente o(s) referido(s) trabalho(s) mais de uma vez no mesmo
evento (considerando eventos anuais), para fins de contagem dos créditos, será considerada apenas uma apresentação.
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