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Caros colegas,
Bem-vindos ao nosso Programa de Pós-Graduação em Biologia
Vegetal! Elaboramos este manual do aluno na intenção de facilitar sua
chegada a Unicamp e a Campinas.
Nosso objetivo foi resumir os principais pontos da vida na pósgraduação para tornar esse processo mais fácil. Este manual, entretanto,
não exclui a obrigatoriedade do aluno em consultar os regimentos da
Unicamp, da Pós-Graduação do IB e do Programa de Pós-Graduação em
Biologia Vegetal.
O manual está em sua primeira edição, portanto se você tiver dicas
para melhorá-lo é só comunicar aos representantes discentes do curso.
Esperamos que ajude!

Nathália Susin Streher e Raquel Moura Machado
Representantes Discentes PPG-BV 2017-2018
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Sobre o programa:
As principais informações sobre o nosso programa podem ser consultadas no site
(http://www.ib.unicamp.br/pos_vegetal/front-page) Lá estão o regulamento e instruções
normativas detalhadas, procedimentos importantes, disciplinas ofertadas, editais abertos,
etc.
Caso, mesmo após consultar este manual e o site, ainda existam dúvidas, procure
os representantes discentes ou os membros da Comissão do Programa de Pós-Graduação
em Biologia Vegetal (CPPG-BV) para esclarecê-las. Abaixo estão algumas
pessoas/endereços que podem ajudar:

O atendimento na secretaria da pós é setorizado e cada funcionário é responsável
por uma área específica (ex. Bolsas, Defesa, PED) consulte na página da pós os contatos
de cada setor (http://www.ib.unicamp.br/pos/).

Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação da Unicamp:
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3862
Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Biologia:
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3262
Página do IB: http://www.ib.unicamp.br/pt-br
Página do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal:
http://www.ib.unicamp.br/pos_vegetal

Regulamento do PPG-BV:
O regulamento do nosso programa você encontra no link abaixo. Lá estão
detalhados regras e deveres importantes para obtenção dos títulos de MESTRE ou
DOUTOR referentes à estrutura curricular, disciplinas e qualificação:
http://www.ib.unicamp.br/pos_vegetal/regulamento

Catálogos dos cursos de pós-graduação Unicamp:
Os nossos catálogos podem ser encontrados na sessão Instituto de
Biologia/Programa de Biologia Vegetal/63M MESTRADO ou 12D DOUTORADO
na página:
https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/pos-grad/catalogo2018/

Créditos em disciplinas:
No MESTRADO é preciso cumprir 16 créditos em disciplinas, enquanto que
no DOUTORADO, 24 créditos. As disciplinas cursadas em outras instituições que não
a Unicamp, estarão sujeitas a um processo de aproveitamento de estudos.
http://www.ib.unicamp.br/pos/aproveitamento_de_estudos

Prazo para integralização e bolsas institucionais:
Os prazos máximos de integralização dos cursos de MESTRADO e de
DOUTORADO no nosso programa são de 30 e 54 meses, respectivamente. É
importante salientar que o prazo das bolsas institucionais é independente do prazo de
integralização, de modo que as bolsas têm duração máxima de 24 meses para o
MESTRADO e 48 para o DOUTORADO. Vale lembrar também que a duração das
bolsas é contada a partir da data de matrícula no curso e não do momento em que o
aluno passa a receber a bolsa.

Mais informações sobre a distribuição de bolsas institucionais:
http://www.ib.unicamp.br/pos_vegetal/in09

Exame de qualificação:
O exame de qualificação deverá ser realizado obrigatoriamente até o terceiro
semestre após o ingresso no MESTRADO e até o quinto semestre no
DOUTORADO. A qualificação no nosso programa consiste em uma exposição oral
pública sobre o trabalho de pesquisa do aluno para uma Comissão Examinadora.
Espera-se que no exame o aluno apresente o projeto de pesquisa e sua contextualização
científica, os resultados obtidos até o momento do exame e etapas que faltam ser
concluídas. O aluno que reprovar no exame de qualificação, poderá repeti-lo uma única
vez. As normas para realização do exame são encontradas em:
http://www.ib.unicamp.br/pos_vegetal/in06

Análise Prévia (pré-banca):
Para marcar a data da defesa é preciso ter tido, pelo menos, duas aprovações na
análise prévia da dissertação ou tese. Nesta etapa uma banca avaliadora composta por
três pessoas analisa o texto do trabalho e avalia se este está apto ou não para defesa,
sugerindo correções necessárias. Esta banca tem o prazo de 30 dias para avaliar o
trabalho, portanto é importante levar esse tempo em consideração para planejar a data
da defesa.
Mais informações: http://www.ib.unicamp.br/pos_vegetal/in07

Defesa:
As regras e procedimentos para a solicitação de defesa estão bem detalhadas na
página: http://www.ib.unicamp.br/pos/defesa. É preciso atentar que a solicitação deve
ser feita com no mínimo 40 dias de antecedência em relação à data pretendida, sendo
que too processo de solicitação é feito pelo SIGA/DAC.

Outras informações relevantes:
A Unicamp oferece diversos serviços de apoio e assistência aos alunos, veja
alguns links que podem ser úteis:

Serviço de Apoio ao Estudante - SAE:
https://www.portal.sae.unicamp.br/index.php/pt/
Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE:
http://www.sappe.prg.unicamp.br/
Centro de Saúde da Comunidade - CECOM:
https://www.cecom.unicamp.br/
Atividades físicas oferecidas pela Faculdade de Educação Física:
https://www.fef.unicamp.br/fef/extensao/atividadesfisicas
Cardápio e informações sobre os restaurantes universitários:
https://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-alimentacao
Ônibus Moradia Estudantil: https://www.prefeitura.unicamp.br/documentos/horariomoradia
Botão de pânico:
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/botao-de-panico
Outras informações: https://www.prefeitura.unicamp.br/

Infográfico indicando os prazos das etapas do PPG-BV:

Esperamos que o seu período na pós-graduação seja produtivo tanto
academicamente quanto pessoalmente.
Em caso de dúvidas, não deixe de procurar os representantes discentes do nosso
programa.
Mais uma vez, seja bem-vindo ☺

