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Normas para Defesa de Projeto de Tese no âmbito do PPG em Química de Produtos
Naturais do IPPN-UFRJ
Aprovadas pela Comissão Deliberativa do PPGQPN em 09/03/2020
A Direção Adjunta de Pós-Graduação do Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, elaborou as presentes normas com a finalidade de
definir os procedimentos para a exposição oral e elaboração do resumo escrito da Defesa de
Projeto de Tese, conforme citado nos Art. 36º § 1º e Art. 38º da Regulamentação Geral do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do IPPN.
1. Dos procedimentos para a exposição oral
1.1. A forma e duração da exposição oral deverá ser decidida pelo discente em comum acordo
com o seu orientador.
2. Dos procedimentos para a elaboração do resumo escrito
2.1. O resumo escrito apresentará o trabalho de pesquisa de tese em desenvolvimento pelo
discente de acordo com as seguintes instruções:
2.2.1. Deverá ser estruturado na forma de um artigo científico usando o template da revista
científica escolhida pelo discente e seu orientador para futura publicação do
trabalho;
2.2.2. Deverá ser escrito em inglês, demonstrando domínio gramatical e conceitual;
2.2.3. Deverá conter capa constando nome do discente, nome do orientador, nome do coorientador, título, data e local do exame;
2.2.4. Deverá conter em anexo um cronograma para as atividades que serão realizadas até
a defesa;
2.2.5. Poderá ser entregue em anexo ao artigo científico a parte experimental ou outros
anexos pertinentes, a critério do discente e seu orientador;
2.2.6. Nos casos em que a tese versar sobre assuntos distintos, mais de um artigo poderá
ser apresentado.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos nas presentes normas serão discutidos e decididos pela CDPPG.
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