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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS
Instrução Normativa nº 007/2014-PPG/DT
TRANSFERÊNCIA DO CURSO DE MESTRADO PARA O CURSO DE DOUTORADO
MATRÍCULA EM CURSO DE DOUTORADO DIRETO
Esta normativa visa regulamentar os critérios utilizados pelo Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais,
da Faculdade de Medicina de Botucatu / UNESP, para a transferência de discente do Mestrado para o Doutorado, e
da matrícula em curso de doutorado direto, com base no disposto no Regulamento do Programa (Resolução
UNESP-46, de 04/09/2013).

TRANSFERÊNCIA DO CURSO DE MESTRADO PARA O CURSO DE DOUTORADO
A solicitação de transferência do curso de Mestrado para o de Doutorado será analisada pelo Conselho do
Programa e deverá ser acompanhada:
Da solicitação do aluno com a justificativa detalhada emitida pelo orientador;
Do relatório científico descrevendo as etapas já desenvolvidas;
Projeto condizente com o nível de doutorado;
Do Curriculum Vitae do pós-graduando com descrição das atividades acadêmicas e profissionais realiza das, com destaque à produção intelectual que deve contar, no mínimo, com a publicação (ou aceite da
publicação) de 01 artigo em periódicos A1, A2 ou B1, como primeiro autor, para a área de avaliação Me dicina II, após o ingresso oficial do aluno no curso de Mestrado.
Da comprovação de proficiência em segundo idioma estrangeiro realizada pela Tese Prime
(www.teseprime.org), dentre: Espanhol (Test de Proficiência em La Lengua Española – TEPLE), Italino
(Valutazione di Lettura in Lingua Italiana – VALI) ou Francês Examen de Lecture em Français pour des Buts
Académiques – ELFA, com pontuação mínima 70 pontos e validade de dois anos ( a contar da data de
realização do exame)

INSCRIÇÃO AO EXAME DE SELEÇÃO PARA CURSO DE DOUTORADO DIRETO
A solicitação de inscrição em curso de doutorado diretor será analisada pelo Conselho do Programa e deverá ser
acompanhada:
Da solicitação do aluno com a justificativa detalhada emitida pelo orientador
Do Curriculum Vitae do interessado com descrição das atividades acadêmicas e profissionais realizadas,
com destaque à produção intelectual que deve contar, no mínimo, com a publicação (ou aceite da publicação) de 01 artigo em periódicos A1, A2 ou B1, como primeiro autor, para a área de avaliação Medicina II
Da comprovação de proficiência na língua inglesa, pela apresentação de um dos seguintes exames: Test of
English for Academic and Professional Purposes – TEAP (pontuação mínima de 70 pontos; Test of English
as a Foreign Language – TOEFL (em uma das modalidades: Paper Based Test com o resultado

mínimo de 550 pontos, Computer Based Test com o resultado mínimo de 213 pontos, Internet Based Test
com o resultado mínimo de 80 pontos); Test of English for International Communication – TOEIC (mínimo
de 605 pontos) ou ainda do International English Language Test – IELTS (mínimo de 6,0 pontos), sendo
que a validade do exame será de dois anos, a contar da data de realização do exame de proficiência.
Da comprovação de proficiência em segundo idioma estrangeiro realizada pela Tese Prime
(www.teseprime.org), dentre: Espanhol (Test de Proficiência em La Lengua Española – TEPLE), Italino
(Valutazione di Lettura in Lingua Italiana – VALI) ou Francês Examen de Lecture em Français pour des
Buts Académiques – ELFA, com pontuação mínima 70 pontos, sendo que a validade do exame será de
dois anos, a contar da data de realização do exame de proficiência.
A critério do Conselho do Programa, a inscrição do candidato em curso de doutorado direto poderá ser
deferida para o curso de Mestrado.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos considerando o grau de competência e oportunidade pelo Conselho
do
Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais
A presente resolução poderá sofrer adequações mediante aprovação do Conselho do Programa de PósGraduação em Doenças Tropicais.
A presente resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Aprovado pelo Conselho do Programa em reunião de11/04/2014
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