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Prezado(a) ingressante 

 

Seja muito bem vindo(a) ao Programa de Pós-graduação em Biotecnociência (PPG-BTC) da 

Universidade Federal do ABC! A partir de agora você faz parte de uma comunidade científica que busca, 

em última análise, a formação de recursos humanos de alto nível com capacidade para atender às 

necessidades do mercado de trabalho.  

Contudo, para alcançar o seu título de DOUTOR(A), você deve se atentar às datas abaixo. 

 

PRAZOS RESPONSABILIDADES 

 

60 dias após 

a matrícula 

✓ Entregar o projeto de pesquisa completo, com anuência do orientador; 

✓ Entregar a aprovação (ou o protocolo de submissão) do projeto pelo(s) Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), Comitê de Ética no Uso Animais (CEUA) e Comitê de Biossegurança (CIBio), 

quando aplicável. 

Até 29 

meses após 

a matrícula 

✓ Prazo máximo para aprovação no exame de proficiência em Língua Estrangeira (Inglês) 

 

29 meses 

após a 

matrícula 

✓ Prazo máximo para agendar o exame de qualificação; vide normas do PPG-BTC: 

Ingressantes até dezembro de 2021:  
https://propg.ufabc.edu.br/biotecnociencia/documentos/Normas%20revisadas_boletim_servico_ufabc_883_08-

10-2019.pdf  

Ingressantes a partir de janeiro de 2022: 
https://propg.ufabc.edu.br/biotecnociencia/documentos/Novo%20regimento%20PPG-BTC%20-2021.pdf  

30 meses 

após a 

matrícula 

✓ Exame de Qualificação 

35 meses 

após a 

matrícula 

✓ Prazo máximo para agendar a defesa de tese; vide normas do PPG-BTC acima 

OBS: em casos de prazos máximo de 48 meses a Defesa de Tese deve ser 

agendada 90 dias antes. 

36 meses 

após 

matrícula 

✓ Defesa de Tese (evento aberto ao público) 

48 meses 

após 

matrícula 

✓ Prazo máximo para Defesa de Tese 

 

Contagem de créditos mínimos para obtenção do título de Doutor(a) em Biotecnociência 

 

Para obter o título de Doutor(a) no PPG-BCT é necessário que o(a) discente cumpra no mínimo 

72 (setenta e dois) créditos, sendo estes distribuídos da seguinte forma: 

a) Cumprir 44 créditos em disciplinas obrigatórias do PPG-BTC e 30 créditos em disciplinas não-

obrigatórias e/ou atividades complementares (para ingressantes até dezembro de 2021). 

b) Cumprir 34 créditos em disciplinas obrigatórias do PPG-BTC e 40 créditos em disciplinas não-

obrigatórias e/ou atividades complementares (para ingressantes a partir de janeiro de 2022). 

https://propg.ufabc.edu.br/biotecnociencia/documentos/Normas%20revisadas_boletim_servico_ufabc_883_08-10-2019.pdf
https://propg.ufabc.edu.br/biotecnociencia/documentos/Normas%20revisadas_boletim_servico_ufabc_883_08-10-2019.pdf
https://propg.ufabc.edu.br/biotecnociencia/documentos/Novo%20regimento%20PPG-BTC%20-2021.pdf
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LISTA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS – DOUTORADO (válidas até Dezembro de 2021) 

a) Fundamentos de Biotecnociência (BTC-101) - 12 créditos 

b) Métodos avançados em Biotecnociência I (BTC-102) - 12 créditos 

c) Métodos avançados em Biotecnociência II (BTC-108) - 12 créditos 

d) Seminários integrados em Biotecnociência I (BTC-103) - 2 créditos 

e) Seminários integrados em Biotecnociência II (BTC-104) - 2 créditos 

f) Estágio em docência I (BTC-106) - 2 créditos 

g) Estágio em docência II (BTC-107) - 2 créditos 

 

LISTA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS – DOUTORADO (válidas a partir de Janeiro de 2022) 

a) Seminários Integrados em Biotecnociência I (BTC-103) - 2 créditos 

b) Seminários Integrados em Biotecnociência II (BTC-104) - 2 créditos 

c) Estágio em Docência I (BTC-106) - 2 créditos 

d) Estágio em Docência II (BTC-107) - 2 créditos 

e) Metodologia Científica e Ferramentas de Pesquisa (BTC-109) – 8 créditos 

f) Fundamentos de Biotecnociência (BTC-110) – 12 créditos 

g) Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual (BTC-208) – 8 créditos 

 

 


