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RESOLUÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO Nº 01/2019  
  

Estabelece normas e critérios para a 
Coorientação no Programa de Pós-
Graduação em Química da UFES  
  

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química 

(PPGQUI), em sua 4ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de setembro de 

2019 resolveu aprovar Critérios e Normas para a Coorientação no PPGQUI 

do Centro de Ciências Exatas da Universidade Federal do Espírito Santo.  

  

  

Art. 1°. Em determinados casos, um docente permanente do 

PPGQUI pode solicitar a coorientação para um projeto de dissertação ou 

tese. São casos a que se refere este artigo: 

  

a) quando o projeto de dissertação ou tese requerendo 

parcialmente a orientação de um especialista em um tema ou assunto 

diferente do de domínio do orientador (comprovado por publicações e 

experiência acadêmica); 

b) quando, na ausência prolongada do orientador, houver 

necessidade que um docente qualificado assuma a orientação da execução 

do projeto de dissertação ou tese; 

c) quando parte da execução do projeto de dissertação ou tese 

for realizada em outro programa de pós-graduação e/ou instituição, 

necessitando de infraestrutura de excelência.   

  

§1º O coorientador deverá ser portador, no mínimo, do título de 

doutor.  

§2º O credenciamento do coorientador será específico para o pós-

graduando, não implicando credenciamento pleno junto ao PPGQUI. Após 

a defesa da dissertação ou tese, o coorientador, não sendo do corpo 

docente do PPGQUI, será automaticamente desvinculado do programa. 
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§ 3º - Somente poderá ser indicado um único coorientador por aluno 

de Pós-Graduação  

 

Art. 2°. O pedido de credenciamento de coorientador deverá ser 

encaminhado ao PPGUI pelo orientador, com anuência do aluno, contendo 

justificativa técnica da necessidade de coorientação, e em formulário 

próprio, juntamente com cópia do projeto de dissertação ou tese em que 

conste o nome do coorientador. O pedido deve ser encaminhado nos 

primeiros 3 (três) meses do curso, exceto o caso apresentado no Artigo 1º 

letra b.   

Parágrafo Único - A coorientação somente se justifica quando o 

coorientador trouxer contribuição ao desenvolvimento do projeto do pós-

graduando ou sua formação/titulação tiver sido obtida em tema ou assunto 

diferente daquela do professor orientador. O simples interesse em 

estabelecer colaboração não é justificativa aceitável para coorientação. 

Art. 3°. O pedido de coorientação será avaliado com base em 

critérios acadêmicos e científicos estipulados na presente norma. 

  

Art. 4°. Os casos omissos ou excepcionalidades serão resolvidos 

pela CPG.  

  

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de aprovação pelo 

CPG, revogando-se todas as disposições em contrário.  
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