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DATAS LIMITES ATIVIDADES 

Até 08 Agosto 
Secretaria do Colegiado encaminha à Coordenação do NFC a lista dos Estudantes matriculados em MED-B12, MED-B15, MED-B18, MED-B24, MED-B32, 
MED-B33, MED-B51 e MED-B60. 

Até 16 Agosto 
 Coordenações de MED-B12, MED-B15, MED-B18, MED-B24, MED-B32, MED-B33, MED-B51 e MED-B60 encaminham à Coordenação do NFC-

FMB-UFBA a lista ATUALIZADA dos endereços eletrônicos dos alunos matriculados. 
 Primeira reunião ou aula com alunos matriculados, em cada componente supramencionado. 

Até 18 Setembro 

 Envio pelos Estudantes matriculados em MED-B60: ficha de inscrição com indicações (EXCLUSIVAMENTE pelo Professor orientador, após 
autorização dos indicados) de dois (2) nomes de Docentes da UFBA, sugeridos para compor a Banca Examinadora da Monografia (MED-B60) 
juntamente com Professor orientador, de acordo com Instrução Normativa n° 1/2015. Essa ficha DEVE ser encaminhada Cc para TODOS (Orientadores, 
Membros indicados à Banca Examinadora e Coordenação do NFC). 

Até 15 Outubro 

(1). Envio à Coordenação de MED-B32 da minuta do projeto de pesquisa pelos alunos matriculados nesse componente, contendo os seguintes elementos: título; 
nome e correio-e do Professor Orientador (ou Orientador Tutor); objetivo(s); justificativas quanto à pergunta científica. 
(2). Envio à Coordenação de MED-B33, MED-B51 e MED-B60 pelos alunos matriculados em cada componente: 
 MED-B33: Projeto completo de pesquisa, com estimativa de quando terá pelo menos 25% dos resultados ou capítulo dos resultados (preliminares); e, se 

couber, apensar ao projeto cópia do parecer CEP - serão considerados inválidos resultados coletados antes da aprovação do CEP ou baseados em parecer de 
projeto com outro(s) objetivo(s).  

 MED-B51: Projeto completo de pesquisa, com 100% dos resultados. Pendência de parecer do CEP deve ser considerada como ocorrência muito grave, e à 
Coordenação de MED-B51 cabe notificar Professor Orientador e Coordenação do NFC. 

(3). Para MED-B60: Envio ao Professor Tutor e ao Orientador da minuta 1 da Monografia. Se houver resultados muito preliminares, outras graves deficiências 
e/ou falta de parecer do CEP, cabe devolução da minuta de Monografia e encaminhamento à Secretaria do Colegiado para trancamento de matrícula em MED-
B60.  

Até 08 Novembro Envio pelo Estudante de MED-B60 da minuta final da Monografia (SEM PENDÊNCIA), no formato PDF, e Cc para TODOS da Banca Examinadora. 

Até 20 Novembro 
 Professor Orientador: prazo para envio do parecer consolidado com análises sobre minuta 2 da Monografia/MED-B60 (com a transcrição dos pareceres 

de TODOS os membros da Banca Examinadora, incluído conceito dos mesmos) + média, e mensagem eletrônica Cc para TODOS os membros da 
Banca Examinadora. 

27 de Novembro 
(das 17:30h às 
20h) 

Realização do XVIII Seminário Estudantil de Pesquisa da FMB-UFBA, com sustentação oral das Monografias pelos alunos matriculados em MED-B60. Nesse 
Seminário é OBRIGATÓRIA a participação dos Estudantes matriculados em TODOS os componentes do Eixo Científico (supracitados). 

Até 02 de 
Dezembro 

Envio de notas pelas Coordenações. Alunos matriculados em MED-B60: envio da versão final da Monografia (arquivo PDF). Encerramento das atividades dos 
8 componentes do NFC-FMB-UFBA no semestre letivo de 2019.2. 
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