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Circular 01/2019 – Retificando Circular 01/2014
Apoio da Biblioteca do IMTSP
Aos Al unos de Pós - Graduação do IM TSP
a) Para a solicitação do exame de qualificação, o aluno e seu orientador devem
encaminhar à Comissão de Pós-Graduação do IMTSP/USP:
a) Carta de solicitação do aluno, com “de acordo” do orientador;
b) Ficha do aluno, para comprovação de obtenção de 50% dos créditos didáticos;
c) Resumo estruturado de 300 palavras sobre o tema do aluno, destacando os objetivos do
estudo, métodos, principais resultados, apresentando dados significativos e as
conclusões;
d) Sugestão de nomes de Professores Doutores especialistas na área do tema, para compor a
Banca do Exame, sendo 06 sugestões (03 membros credenciados no programa do IMT
[http://www.imt.usp.br/ensino/pos-graduacao/orientadores-do-programa/] e 03 externos ao
programa do IMTSP)
b) Para o exame de qualificação, sugere-se que seja distribuído aos membros da banca:
a) Um texto, com resultados, de pelo menos 15 páginas e não mais que 25 páginas, ou;
b) Um texto em forma de artigo científico nas normas de revistas científicas da área,
indexadas nas bases:
SciELO Brasil (http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_alphabetic/lng_pt/nrm_iso), ou
ISI Thomson Reuters (http://www.thomsonscientific.com/cgibin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master), ou Elsevier
(http://www.elsevier.com/wps/find/authorshome.authors), em associação com as normas
de publicação do periódico escolhido;
c) O texto ou o artigo científico devem ser redigidos em português ou em inglês, de acordo
com o periódico escolhido para a publicação.
d) As referências bibliográficas devem ser apresentadas no formato “Vancouver” e os
títulos dos periódicos abreviados de acordo com o “List of Journal Indexed in Index
Medicus / PubMed, da National Library of Medicine”,
ftp://ftp.nlm.nih.gov/online/journals/ e ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf.
e) As Normas de publicação dos periódicos poderão ser encontradas no site do periódico.
c) Da realização do exame:
a) O exame poderá ser realizado de forma presencial ou videoconferência, devendo ser
informado a CPG de sua data e hora agendada de comum acordo pelos examinadores e
alunos, sendo aberto por representante da CPG.
b) Será de responsabilidade do aluno o agendamento prévio com a banca examinadora,
assim como a confirmação do exame perante a mesma e perante a CPG.
c) O aluno terá de 30 a 40 minutos para uma apresentação pública de seu texto.
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d) Cada examinador poderá arguir o aluno por 30 minutos, com outros 30 minutos de
defesa, no modo estrito, ou ambos podem usar até 01 hora para opção por diálogo.
e) A banca se reunirá a seguir para definição do conceito e ata do exame.

d) Para a redação das dissertações e teses:
a) Adotaram-se as regras constantes do “Manual de teses e dissertações da FMUSP”,
disponível
no
site
da
Biblioteca
do
IMTSP:
http://www.imt.usp.br/imtsp/estrutura/biblioteca/espaco-pos-graduando/ para consulta e/ou
download.
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