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INSTRUÇÃO NORMATIVA No 003, de 07 de agosto de 2018. 

 

Estabelece critérios para 
credenciamento de pesquisadores 
como coorientadores no Programa 
de Pós-Graduação em Física e 
Química de Materiais da UFSJ.   

 

O	 COLEGIADO	 DO	 PROGRAMA	 DE	 PÓS-GRADUAÇÃO	 EM	 FÍSICA	 E	
QUÍMICA	DE	MATERIAIS,	no	uso	de	suas	atribuições	regimentais,	considerando	a	
necessidade	 de	 estabelecer	 critérios	 para	 credenciamento	 de	 pesquisadores	
como	coorientadores	de	mestrado	e	doutorado,	resolve:	
	
	

Art.	1o.	O	credenciamento	como	coorientador	de	professores	efetivos	do	
Departamento	de	Ciências	Naturais	e	do	Departamento	de	engenharia	Mecânica	
da	 UFSJ	 será	 analisado	 mediante	 solicitação	 e	 comprovação,	 por	 produção	
científica,	da	atuação	em	área	complementar	à	área	de	domínio	do	orientador.		
	

§ único. O	pedido	de	coorientação	deve	conter	justificativas,	em	formulário	
próprio,	do	 candidato	à	 coorientador,	 e	do	orientador	do	projeto,	 apontando	a	
pertinência	e	a	 complementariedade	da	atuação	do	 coorientador	no	projeto	de	
pesquisa,	bem	como	as	contribuições	esperadas	para	o	projeto	de	pesquisa.	
	
	

Art.	 2o.	 O	 credenciamento	 como	 coorientador	 de	
professores/pesquisadores	externos	ao	do	Departamento	de	Ciências	Naturais	e	
do	 Departamento	 de	 engenharia	 Mecânica	 da	 UFSJ	 será	 analisado	 mediante	
apresentação	da	seguinte	documentação:		

	
a) Solicitação	em	formulário	próprio,	do	pedido	de	credenciamento	junto	

ao	Colegiado	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Física	e	Química	de	
Materiais;	

b) Justificativa,	 em	 formulário	 próprio,	 do	 orientador	 do	 projeto	 de	
pesquisa,	apontando	a	necessidade	de	atuação	do	coorientador;	

c) Cópia,	em	arquivo	eletrônico,	do	título	de	doutor;	
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d) Cópia,	 em	 arquivo	 eletrônico,	 do	 curriculum	Lattes,	 com	 a	 produção	
científica	nos	últimos	5	anos;	

e) Atuação	 comprovada,	 mediante	 produção	 científica,	 em	 área	
complementar	à	área	de	atuação	de	domínio	do	orientador;	

	
		

Art.	3o.	A	autorização	para	o	credenciamento	de	doutores	em	estágio	pós-
doutoral	no	Departamento	de	Ciências	Naturais	e	Departamento	de	Engenharia	
Mecânica	da	UFSJ,	será	concedida	somente	para	projetos	de	mestrado,	desde	que	
atendidos	os	requisitos	listados	no	Art.	2º.		
	

§ único. Para	 cadastramento	 como	 coorientador,	 um	 pesquisador	 em	
estágio	 pós-doutoral	 deverá	 contribuir	 com	 o	 desenvolvimento	 da	 dissertação	
atuando	em	área	complementar	e	diversa	do	orientador.	

	
Art.	4o.	A	solicitação	de	coorientação	deverá	ser	apresentada	juntamente	

com	o	 Projeto	de	Mestrado	 e/ou	doutorado,	 que	 de	 acordo	 com	 as	 normas	 do	
Programa	é	até	o	oitavo	mês,	a	partir	da	primeira	matrícula	do	aluno.			
	

Art.	5o.	O	número	máximo	de	Coorientações	será	limitado	a:	
a) 4	 (quatro	 alunos)	 para	 professores/orientadores	 permanentes	 do	

programa	FQMAT;	
b) 	2	 (dois	 alunos)	 para	 professores/orientadores	 colaboradores	 do	

programa	FQMAT;		
c) 2	 (dois	 alunos)	 para	 professores	 do	 Departamento	 de	 Ciências	

Naturais	e	do	Departamento	de	engenharia	Mecânica	da	UFSJ;	
d) 2	 (dois	 alunos)	 para	 professores/pesquisadores	 externos	 ao	

Departamento	de	Ciências	Naturais	e	ao	Departamento	de	engenharia	
Mecânica	da	UFSJ;	

e) 1	 (um	 aluno)	 para	 recém-doutores	 em	 estágio	 pós-doutoral	 nos	
Departamentos	 de	 Ciências	 Naturais	 e	 de	 Engenharia	 Mecânica	 da	
UFSJ.		

	
Art.	 6o.	 Casos	 especiais	 ou	 omissos	 serão	 resolvidos	 pelo	 Colegiado	 do	

Programa	de	Pós-graduação	em	Física	e	Química	de	Materiais	–	FQMAT.		
 
Art.	7o.	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.		
	
Art.	8o.	A	presente	Instrução	Normativa	entra	em	vigor	nessa	data.		

 
 
 
 
 
 

Prof. Marco Antônio SCHIAVON 
Coordenador do Programa FQMAT 
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FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE COORIENTAÇÃO* 
 
 

Nome do Estudante:  
 
Nome do Orientador:  
 
Nome do Coorientador:   
 
CPF coorientador:  
 
IES coorientador:  
 
Vínculo empregatício do Coorientador:  
 
Título do projeto de Pesquisa:  
 
Resumo do Projeto de Pesquisa: (entre 150 e 200 palavras)  
 
Área de Pesquisa do coorientador: (até 100 palavras) 
 
Justificativa do orientador do Projeto para a indicação de coorientação: (até 500 
palavras) apontar a pertinência e a complementariedade da atuação do coorientador no 
projeto de pesquisa. 
 
Contribuições esperadas com a indicação da Coorientação: (até 500 palavras) 
 
 
 
Assinaturas:  Orientador e Coorientador 
 
 

																																																								
*	O	formulário	deverá	ser	entregue	juntamente	com	o	Projeto	de	Pesquisa,	seguindo	as	normas	
vigentes	para	entrega	de	Projetos	de	Pesquisa.	Deverão	ser	atendidas	os	critérios	da	Resolução	
Normativa	03,	de	07	de	agosto	de	2018,	do	Programa	FQMAT.		


