
Programa de Mestrado Profissional em Medicina
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

Universidade de São Paulo

FLUXOGRAMA - DEPÓSITO DE DISSERTAÇÃO

PRIMEIRA ETAPA: PREPARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

1. Documentos necessários:

a. Versão final da dissertação elaborada de acordo com as normas da Universidade de
São Paulo (pdf).

b. Parecer do(a) orientador(a) com manifestação de anuência em relação ao depósito e
à realização da defesa (pdf).

c. Formulário de sugestão de nomes para composição da comissão avaliadora da dis-
sertação (versão preliminar, em word). Atenção deve ser dada às diretrizes de com-
posição de bancas adotadas pela unidade. As diretrizes constam no próprio for-
mulário, que esta disponível na página do programa.

2. Documentos que podem ser necessários:

a. Em alguns casos, como na possibilidade de um produto patenteável, o(a) aluno(a) de-
verá, também, apresentar o formulário de pedido de resguardo (pdf). Esse formulário
está disponível na página da comissão de pós-graduação.

b. Caso existam produtos recorrentes da dissertação, os documentos relacionados aos
mesmos devem ser depositados. São produtos: artigos publicados, aceitos ou sub-
metidos para publicação, capítulos de livro, relatórios técnicos, entre outros.

3. Submissão ao programa: a documentação deve ser submetida ao programa por meio
do e-mail institutcional: ppgmpmedicina@fmrp.usp.br.

4. Análise da submissão de depósito pela Comissão Coordenadora do Programa (CCP):
A tramitação no programa consiste na apreciação pela CCP, que pode, dentro das dire-
trizes adotadas pela unidade, sugerir modificações na banca examinadora.

5. Aviso ao(à) aluno(a): havendo a aprovação do depósito pela CCP, o(a) aluno(a) é avisado(a)
desta decisão e pode então partir para próxima etapa.

SEGUNDA ETAPA: DEPÓSITO PELO SISTEMA JANUS

1. Documentos necessários:

a. Dissertação (pdf).
b. Parecer do(a) orientador(a) (pdf).
c. Formulário de sugestão de banca aprovado pela CCP (pdf).
d. Formulário de resguardo, se couber (pdf).

2. Checagem de Documentos pela CCP: após o depósito, pelo(a) aluno(a), no Sistema
Janus, toda documentação é novamente checada pela CCP e então enviada para a Comis-
são de Pós-Graduação (CPG), que realiza uma nova checagem da documentação.

3. Homologação do Depósito pela CPG: caso a documentação esteja de acordo, o depósito
é finalmente homologado pela CPG.

4. Indicação da Banca pela CPG: após a homologação do depósito pela CPG, a mesma
tem até 45 dias para realizar a indicação definitiva da banca avaliadora.
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5. Agendamento da defesa: após o(a) aluno(a) ser informado(a) sob a indicação definitiva
da banca avaliadora pela CPG, ele(a) deve, junto ao(à) seu(sua) orientador(a) e com apoio
da secretaria do programa, agendar a data da sua defesa, que deve ocorrer até 105 dias
após a indicação de banca feita pela CPG.

ATENÇÃO quanto ao prazo máximo para depósito e às datas das reuniões da CCP e da
CPG. Isso deve ser feito pois caso haja inconsistências na documentação percebidas pela CCP,
a documentação é devolvida para o aluno. O mesmo ocorre caso a CPG detecte inconsistên-
cias. O depósito da dissertação não é reconhecido até a homologação da mesma pela CPG.
A data máxima que consta na ficha do(a) aluno(a) no Janus diz respeito a essa homologação
do depósito. Como indicado nas etapas descritas acima, essa homologação ocorre apenas
a aprovação dos documentos pela CCP e CPG, que são realizadas por meio de reuniões dos
colegiados.
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