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Inglês
Aprovação de proficiência em Língua Inglesa

(até 12º mês)

Relatórios 

Semestrais
Aprovação pela CCP 

Disciplinas
Aprovação em pelo menos 22 créditos em 

disciplinas (sendo até 11 créditos especiais)

Defesa da Dissertação
Deve ocorrer antes do final da matrícula de Doutorado para os alunos  que queiram 

prosseguir os estudos na ESALQ

Correções
Caso condicionado pela banca, 

a Dissertação deve ser corrigida  

em até 30 dias

Dissertação
Elaboração de Dissertação na área de 

Ciência e Tecnologia de Alimentos

Habilitação da 

Dissertação (CCP)
CCP sugere banca de especialistas para 

avaliação da Dissertação

~1-4 semanas

Avaliação pela 

banca
Banca composta por especialistas, 

conforme regulamento do PPG-CTA

~4-5 semanas

Avaliação da 

Biblioteca e 

impressão
Correção e impressão da Dissertação

~1-2 semanas

Depósito
Entrega da Dissertação + documentos 

para aprovação na reunião mensal da 

CPG

~1-4 semanas

~
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Plano de Pesquisa
Aprovação pela CCP do Plano de Pesquisa, 

contendo os pareceres dos Comitês de Ética 

necessários

(entrega até 6º mês)



Programa de Pós 

Graduação em 

Ciência e 

Tecnologia de 

Alimentos

Doutorado

Fluxograma simplificado 

com os requerimentos, 

etapas e prazos médios

matrícula plano de 

pesquisa
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qualificação

6

Inglês
Aprovação de proficiência em Língua Inglesa

(até 12º mês)

Plano de Pesquisa
Aprovação pela CCP do Plano de Pesquisa, 

contendo os pareceres dos Comitês de Ética 

necessários

(entrega até 6º mês)

Disciplinas
Aprovação em pelo menos 22 créditos em 

disciplinas (sendo até 11 créditos especiais)

Defesa da Tese
Correções

Caso condicionado pela banca, 

a Tese deve ser corrigida em 

até 30 dias

Qualificação
Inscrição até o 18º mês

Realização do exame até 90 dias após 

inscrição (data marcada pela CCP)
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Relatórios 

Semestrais
Aprovação pela CCP 

Tese
Elaboração de Tese na área de Ciência 

e Tecnologia de Alimentos

Habilitação da 

Tese (CCP)
CCP sugere banca de especialistas para 

avaliação da Tese

~1-4 semanas

Avaliação pela 

banca
Banca composta por especialistas, 

conforme regulamento do PPG-CTA

~4-5 semanas

Avaliação da 

Biblioteca e 

impressão
Correção e impressão da Tese

~1-2 semanas

Depósito
Entrega da Tese + documentos para 

aprovação na reunião mensal da CPG
~1-4 semanas
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