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RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 08 de 17 de fevereiro de 2017

Normas  para  coorientação  no  Programa
interdepartamental  de  Pós-Graduação
Interdisciplinar  em  Artes,  Urbanidades  e
Sustentabilidade  da  UFSJ  (PIPAUS/UFSJ).  Esta
Resolução substitui  a Resolução Normativa n° 05
de 10 de fevereiro de 2017.

Art.  1°  - O aluno deverá  escolher, em concordância com o orientador, outro Doutor, com título de
doutorado distinto da graduação do aluno e/ou do orientador, para atuar como seu coorientador
durante o curso, desde que contribua com a pesquisa conduzida, particularmente em áreas fora do
domínio do orientador e aprovado pelo Colegiado do PIPAUS. 

Parágrafo único: o coorientador não poderá ter parentesco consanguíneo, colateral ou por afinidade
com o orientando.

Art. 2°  - O prazo máximo para requerimento de coorientação é até o 8° mês a contar da matrícula
para mestrado, sendo que o prazo máximo não se aplica em caso de afastamento do orientador
após esse período.

§  1º:  Caso  o  coorientador  não  seja  vinculado  ao  PIPAUS,  ele  não  poderá  assumir  a
orientação caso necessário. Neste caso, o colegiado designará um novo orientador.

§ 2°: Caso o aluno e o orientador não se manifestem até o 8° mês, o Colegiado do PIPAUS
designará um coorientador.

Art. 3°  - Após a escolha do coorientador, o aluno deverá encaminhar ao Colegiado, para apreciação:

I  -   Carta  de  aceite  do  pesquisador  responsável  com  título  de  Doutor  ou  equivalente,
comprometendo-se  a  atuar  como  coorientador  durante  o  curso,  sem  ônus  para  o  PIPAUS;

II  -  Curriculum  Vitae  do  futuro  coorientador,  caso  ele  seja  externo  ao  PIPAUS;

III -  Carta do orientador, justificando a necessidade da participação do coorientador, e endossando a
participação do profissional indicado;

IV -  No caso do coorientador em questão ser um professor já vinculado ao PIPAUS, basta a carta
de aceite.

V -  O grau de participação do coorientador nas atividades do aluno e em sua produção científica
será  de  inteira  responsabilidade  do  aluno  e  seu  orientador,  assim  como  o  desligamento  do
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coorientador,  caso  não  propicie  contribuição  significativa  ao  projeto  de  pesquisa,  devendo  o
Colegiado ser prontamente informado sobre qualquer decisão referente a este tema.

Art.  4°   -  O  aluno  poderá  utilizar  laboratórios,  bibliotecas,  equipamentos  e  outras  facilidades
propiciadas  pelo  Departamento  ou  Instituição  de  origem  do  coorientador,  desde  que  esse
procedimento não recorra em ônus ao PIPAUS. 

Parágrafo  único:  O  coorientador  e  o  aluno interessado deverão encaminhar  documento  formal,
assinado por ambos, no qual declarem o conhecimento desta resolução e a responsabilidade do
coorientador em relação ao uso do laboratório de sua Instituição.

Art.  5°  –   Os  alunos  ingressantes  em agosto  de  2016  têm a  data  limite  de  13/03/2017  para
comunicar à Secretaria do programa o nome de seu coorientador.

Art.  6°  -  Casos  excepcionais  ou  omissos,  devidamente  documentados,  serão  analisados  pelo
Colegiado de Curso do Programa. 

Art. 7° -  Esta Resolução entra em vigor a partir dessa data.

São João del-Rei, 17 de fevereiro de 2017. 

Prof. Dr. Adilson Siqueira

Presidente do Colegiado
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