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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA (Stricto Sensu) 
INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA 
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

 

1. DO SEMINÁRIO DE ÁREA 

 

 Como parte das exigências previstas no Regimento Interno do PPG-IRD, o discente de 

doutorado só poderá levar sua tese à defesa pública após ser aprovado no seminário de área. 

 

 O seminário de área deverá ser realizado no prazo máximo de 18 (dezoito) meses após a 

matricula do discente de doutorado no programa. 

 

 O seminário de área consiste na apresentação pública de um artigo científico recente 

sobre tema relacionado ao seu projeto de doutorado. O artigo será sorteado por uma Banca 

Examinadora 24 (vinte e quatro) horas antes da sua apresentação pública, de um conjunto de 3 

(três) artigos apresentados pelo discente e aprovados pelo seu orientador.  

 

 Os artigos devem ser encaminhados à SPG com antecedência mínima de 1 (hum) mês da 

data marcada para o seminário de área.  

 

2. DA BANCA EXAMINADORA DO SEMINÁRIO DE ÁREA 

 

 A Banca Examinadora será presidida pelo orientador e composta por mais 3 (três) 

docentes, podendo ser aceito pelo menos 1 (hum) docente externo, que deverá cumprir as 

exigências para participação estabelecidas na Regra Específica para Composição de Bancas 

Examinadoras do PPG-IRD. 

 

3. DA AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO DE ÁREA 

  

 A avaliação dada à apresentação do discente será a média das notas conferidas pelos 3 

(três) examinadores. A nota mínima para aprovação no seminário de área é 7,0 (sete vírgula 

zero). 

 

 O discente do PPG-IRD que obtiver uma nota inferior a 7,0 (sete vírgula zero) poderá 

realizar mais uma vez o seminário de área no máximo 6 (seis) meses  após a primeira avaliação. 

 

 O discente de doutorado do PPG-IRD que for reprovado pela segunda vez no seminário 

de área será automaticamente desligado do programa. 
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