
ANEXO 04 
 

        NORMA COMPLEMENTAR PARA PASSAGEM DO NÍVEL MESTRADO 
PARA O DOUTORADO 

(Referência: Artigo 13 do Regimento Interno) 
(Aprovada na 347ª CPG de 05/11/2019) 

 
I. Antes de serem completados 18 meses no mestrado, o aluno poderá 
solicitar, por indicação expressa do orientador, devidamente justificada, 
a passagem da condição de mestrando à de doutorando. Para que tal 
passagem seja considerada, o aluno deverá apresentar os seguintes 
documentos à secretaria do Programa (em três vias e cópia do projeto 
de Pesquisa e curriculum vitae): 
I.1. Carta de encaminhamento do orientador na qual ele deixa explícitos os 

motivos que o levaram a solicitar a passagem direta de seu aluno. Nesta carta o 
docente deve destacar os pontos positivos do aluno, a importância de sua passagem 
direta ao Doutorado e explicitar como a proposta de projeto de Mestrado difere da 
proposta para o Doutorado; 

 I.2. Curriculum vitae (modelo Lattes completo); 
 I.3. Proficiência em inglês; 

I.4. Projeto de pesquisa, no modelo FAPESP, que revele consistência 
teórica e metodológica compatível com o nível de Doutorado; 
I.5. Excelente histórico escolar e, preferencialmente, estágio bem-
sucedido de iniciação cientifica; 

 
II. A CPG deverá designar uma banca examinadora constituída por dois 
professores (e um suplente), que deverá estabelecer uma data para que 
o aluno apresente e defenda seu projeto de pesquisa, bem como 
defenda suas qualificações para a passagem direta ao Doutorado. 
II.1. Fica impedido o orientador de integrar a banca examinadora. 

 
III. Em caso de aprovação pela banca examinadora, a passagem do pós-
graduando do nível de Mestrado ao de Doutorado será submetida à 
homologação pela CPG. 
 
ADENDO: Excepcionalmente, quando houver aprovação da passagem 
direta de Mestrado para o Doutorado por alguma das agências de 
fomento (tais como FAPESP ou CNPq), a solicitação deverá ser feita 
através da submissão dos documentos relativos aos itens I.1, I.2 e I.3 
acima, bem como do parecer da agência de fomento. Tais documentos 
serão então submetidos à apreciação e deliberação pela CPG.  


