
Mestrado ≥ 25 = 15 ≤ 8 ≤ 12 ≤

Doutorado ≥ 40 = 17 ≤ 13 ≤ 18 ≤ 26 ≤

M D

2042001GV 2 2

2042002GV 2 2

2042024GV 5 5

2042025GV 6 6

3017004GV -------- 2

15 17

* Obs. Número de créditos válidos para matriculados a partir de 2019.

CRÉDITOS *

8

16

ANIMAIS DE LABORATÓRIO: MANEJO ÉTICO

ÁREAS DE FRONTEIRA: SEMINÁRIOS EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR

BIOLOGIA MOLECULAR

BIOQUÍMICA

ATIVIDADES DIDÁTICAS IV

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

CÓDIGO DISCIPLINA

TOTAL DE CRÉDITOS:

Nível

(**) De acordo com a RN nº 3 do PMBqBM: O máximo de disciplinas que podem ser cursadas por alunos especiais corresponde

até o máximo de 45% do total de créditos exigidos para integralização do curso (Mestrado = 12 créditos e Doutorado = 18

créditos).

(****) De acordo com a RN nº 6 do PMBqBM: O aproveitamento de atividades complementares como unidade curricular optativa

e a contagem de carga horária para os alunos do PMBqBM totalizam no máximo oito créditos para Mestrado (equivalentes a 120

horas) e a dezesseis créditos para Doutorado (equivalentes a 240 horas).

(***) De acordo com o Regimento Geral da Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Art. 15, § 3º: "Os

Regimentos dos PPGs definirão o limite máximo de créditos aceitos, que não poderão ultrapassar 2/3 dos créditos mínimos

exigidos pelo curso da UFJF".

Disciplinas Regulares

(***) De acordo com o Regimento Geral do PMBqBM, Art. 53º. Nenhum candidato será admitido à defesa de dissertação ou tese,

antes de obter, no mínimo, o total de 25 (vinte e cinco) créditos para o mestrado ou 40 (quarenta) para o doutorado e de atender

às exigências previstas neste Regimento. §1º. Os créditos obtidos durante o mestrado correspondentes a 25 créditos serão

considerados para a integralização do número mínimo de créditos exigidos para o doutorado (40 créditos); §2º. Do total de

créditos exigidos para o Mestrado, o estudante deverá integralizar pelo menos 2/3 (dois terços - 16 créditos) dentre as disciplinas

oferecidas pela área de concentração do Programa, de comum acordo com seu orientador".

INTEGRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS NO PMBqBM

Mínimo de

Créditos

Disciplinas

Obrigatórias

Aproveitamento de Créditos em

(*) De acordo com o Regimento Geral do PMBqBM, Art. 45º, Parágrafo único - o aproveitamento de créditos em disciplinas de

outros programas não poderá ultrapassar 1/3 (um terço) dos créditos totais exigidos pelo PMBqBM. Em casos excepcionais, esse

limite poderá ser ultrapassado mediante análise pelo Colegiado Local.

De Outros 

Programas

(*)

Atividades

Complementares

(****)

Do PMBqBM - 

Alunos Especiais

(**)

Do PMBqBM - 

Alunos Regulares

(***)

----------


