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TERMO DE COMPROMISSO DOUTORADO 

 

Eu __________________________________________________________, estudante 

regular ingressante no Programa de Pós-graduação em Genética e Bioquímica 

(PPGGB), declaro estar ciente que o prazo institucional regimental para conclusão do 

curso é de, no máximo, 48 meses. Este prazo inicia-se com a primeira matrícula no 

curso e encerra-se com a defesa da Tese, no máximo 48 meses depois, em conformidade 

com os parâmetros das normas em vigor. Sendo assim, COMPROMETO-ME a cumprir 

todas as etapas previstas dentro dos prazos oficiais, conforme listadas a seguir, sob pena 

de jubilação automática em caso de descumprimento: 

1) Solicitação de aproveitamento de créditos cursados neste ou em outros programas 

e/ou instituições ATÉ  06 MESES APÓS A DATA DA PRIMEIRA 

MATRÍCULA; 

2) Cumprimento de, no mínino 70% dos créditos exigidos em disciplinas até o final do 

primeiro ano de curso, com aprovação e coeficiente de aproveitamento superior a 

2,5 para calcular o coeficiente veja regulamento do Programa; 

3) Efetivar matrícula em todos os semestres letivos, dentro dos prazos estabelecidos 

pelo PPGGB; 

4) Efetivar a qualificação até 24 meses a partir da data de matrícula de acordo com 

regras vigentes do presente ano; 

5) Realizar proficiência nas línguas estrangeiras no 1º ano de ingresso. 

6) Atender aos prazos regimentais do PPGGB referentes a agendamento e realização 

da Defesa de Tese. 

Declaro, também, ter conhecimento do princípio do contraditório, ou do devido 

processo legal, conforme determinação expressa no Artigo 5º, Inciso LV, Título II – 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais – Capítulo I – Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos da Constituição Federal, onde se lê que “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.   
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Além de cumprir os prazos supracitados, declaro estar ciente dos Termos do 

Regulamento do Programa e da existência de normas complementares do Programa e 

do Laboratório de Pesquisa. 

Declaro, ainda, que estou ciente de que não há apoio financeiro para o desenvolvimento 

das atividades obrigatórias e que, caso seja comtemplado pelo Programa com bolsa de 

pesquisa, a mesma terá validade por, no máximo, um ano, sendo possível sua 

renovação de acordo com as normas vigentes no PPGGB 

Por fim, comprometo-me a: 

I) Manter contato sistemático com o(a) orientador(a); 

II) Manter, junto a Secretaria do Programa, e-mail e caixa postal eletrônica 

permanentemente atualizados e ativos; 

III)  Atualizar o currículo LATTES mensalmente; 

IV) Manter atualizado meu cadastro no PPGGB; 

V) Usar com critério e economia todo o material à disposição no Laboratório; 

VI) Colaborar na disciplina, limpeza e ordem do laboratório, bem como no bom 

entendimento entre todos; 

VII) Não trazer pessoas estranhas para o laboratório nas horas fora de expediente ou 

mesmo colegas que não disponham de autorização para frequenta-los; 

VIII) Registrar meu registro ORCID; 

IX) Cumprir todas as demais determinações oriundas da Coordenação e da 

Secretaria do PPGGB. 

 

Uberlândia, ___ de ______________ de _________. 

 

_________________________ 

Assinatura do Discente 

 


