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O Jounal Club e as ‘Regras de participação dos alunos do Programa de Pós-

graduação em Biociências e Biotecnologia’ 

 
 
 

O Journal Club (JC) é uma atividade obrigatória e formativa do Programa, idealizada e aprovada por 

todos os orientadores. O JC ocorre todas as quintas-feiras, das 9:00 às 10:00 horas, durante o período 

letivo da pós-graduação. A programação semestral é divulgada no site do PPG. 

 

No Regulamento do Programa de pós-Graduação, que todos os alunos se submetem ao se matricular e 

concordam com os termos, consta: 

 

XV - OUTRAS NORMAS  

XV.1 Atividades programadas  

XV.1.1 Os pós-graduandos terão que cumprir, obrigatoriamente, as seguintes atividades 

programadas:  
a) Entregar, após 30 dias da primeira matrícula, projeto de pesquisa de, no máximo, 

20 páginas contendo introdução, justificativa, objetivos, materiais ou casuística e métodos e 

bibliografia. Quando pertinente, apresentar protocolo de submissão do projeto a Comitê de 

Ética em pesquisa.  

b) Participar do Journal Club e do Workshop organizados pelo Programa de 

Pósgraduação. 

 

Sendo assim, é um dever de todos os alunos matriculados no PPG participar desta atividade. Alunos 

que conciliam trabalho e/ou outras atividades com a pós-graduação devem considerar a atividade do 

JC quando da sua contratação e a empresa estar ciente e concordante com esta obrigação acadêmica. 

 

Para atender as metas e os objetivos de formação do aluno de Pós-Graduação, nosso programa oferece 

a disciplina obrigatória de Seminários em Biociências e Biotecnologia, constituída por palestras de 

eminentes cientistas do Brasil e do exterior. Como os objetivos acadêmicos do JC e da disciplina são 

complementares, estas duas atividades são oferecidas em conjunto, proporcionando maior 

aproveitamento por parte de todos os alunos do nosso PPG, não apenas daqueles matriculados na 

disciplina obrigatória de Seminários em Biociências e Biotecnologia. 

 

Desta forma, a estruturação do JC é determinada por palestras quinzenais de convidados externos, 

intercaladas por apresentações quinzenais de artigos científicos na fronteira do conhecimento, 

realizadas pelos alunos do PPG que se voluntariem a apresentar. Tanto as palestras de convidados 

quanto as apresentações de alunos constam da ementa da disciplina. Portanto, os alunos matriculados 

na disciplina (mesmo que pertencentes a outros programas de PG) terão 15 aulas que lhes dão direito 

aos créditos, obedecendo regras específicas da USP. 
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Assim, todos os alunos do PPG-BBio têm a oportunidade única de participar de uma atividade 

formativa, que foi planejada para lhes oferecer uma formação diferenciada na grande área das 

Biociências e Biotecnologia. 

 

Como reconhecimento, os alunos com frequência acima de 75% recebem certificado semestral de 

participação como ouvinte, com descrição de carga horária. Os alunos que apresentam o trabalho 

recebem certificado como palestrantes. Estes certificados podem ser apresentados em currículos, a 

atividade pode ser cadastrada no Lattes, no relatório anual do PPG e ainda, bolsistas FAPESP podem 

apresentar esta comprovação na descrição das atividades acadêmicas em seus relatórios. 

 

Motivos que justificam a ausência no JC do aluno matriculado nos cursos de mestrado, doutorado e 

doutorado direto: 

- Estar participando do Programa PAE da USP e que as aulas da graduação sejam no mesmo horário 

do JC; 

- Estar realizando estágio no exterior; 

- Participação em Congressos com apresentação de trabalho; 

- Cursar outra disciplina de Pós-Graduação em outro PPG, desde que o número de horas coincidentes 

não ultrapasse 25%. 

Todas as situações devem ser comunicadas à secretaria do programa de pós-graduação BBio 

(bbio@fcfrp.usp.br) e com o envio do respectivo documento comprovatório. 

- Outros casos deverão ser consultados, com justificativa circunstanciada do aluno e orientador e 

passarão pela reunião da CCP. 

 

 

Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

Biociências e Biotecnologia 
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