
 

 

NORMA OPERACIONAL nº 01/2022 

 

Regulamenta o procedimento de coorientação de 

discentes previsto no Art. 24 do Regimento do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) da 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 

Campus Bagé. 

  

Art. 1º De acordo com a natureza e/ou temática da Dissertação, poderá ser designado(a) um(a) coorientador(a) 

para o(a) mestrando(a), a pedido do(a) seu(sua) orientador(a), respeitado o Regimento do Programa e normas 

gerais da Universidade, com ciência do(a) mestrando(a) e aprovação do Conselho do Programa do PPGE. 

Art. 2º Podem ser coorientadores(as) os(as) docentes da UNIPAMPA, portadores(as) de diploma de Doutor, 

com validade nacional, com atuação na área de conhecimento abrangida pelo Programa, comprovada por 

pesquisas, publicações ou experiência docente, convidado(a) a contribuir com competência complementar 

àquela do(a) orientador(a), considerada necessária à realização do projeto acadêmico do(a) mestrando(a). 

Art. 3º O(A) coorientador(a) poderá ser um(a) docente permanente, visitante ou colaborador(a) de outro 

Programa de Pós Graduação da UNIPAMPA ou de outra instituição Superior de Ensino, justificadamente 

proposto(a) e/ou credenciado(a) pelo Conselho do PPGE. 

Art. 4º Cabe ao(a) coorientador(a): 

I. Colaborar na elaboração do plano de atividades e do projeto de pesquisa do(a)  mestrando/(a), a 

critério do(a) orientador(a); 

II. Colaborar no desenvolvimento de partes específicas do projeto de pesquisa, a critério do(a) 

orientador(a); 

III. Interagir com o(a) orientador(a), colaborando com o projeto de pesquisa, em quaisquer etapas. 

§1º. Os(As) coorientadores(as) não podem participar da Banca Examinadora, devendo os seus nomes ser 

registrados nos exemplares do trabalho final de conclusão de curso (dissertação) e na Ata da Defesa. 



§2º. Na impossibilidade de participação do(a) orientador(a), este(a) poderá ser substituído(a) pelo(a) 

coorientador(a), podendo inclusive, presidir a Banca Examinadora da dissertação, desde que indicado(a) para 

esta função pelo Conselho do PPGE e com condições de desempenhar esta função junto a Instituição. 

Art. 5º As solicitações de coorientação serão realizadas por meio de formulários próprios do PPGE, 

denominados: 

a)    Formulário de Requerimento de Coorientação (Anexo A); 

b)    Declaração de Ciência e Concordância sobre Coorientação da Dissertação (Anexo B). 

§1º Embora as solicitações de coorientação sejam de demanda e fluxo contínuo no PPGE, fica estipulado que 

as mesmas, preferencialmente, devem ser apresentadas à Comissão Coordenadora para posterior submissão 

ao Conselho do PPGE até o final do 1º (primeiro) semestre letivo de ingresso no curso junto com o Plano de 

Estudo do discente, conforme previsto §1º do Art. 63 da Resolução do Conselho Universitário (CONSUNI) da 

UNIPAMPA nº 295/2020, e suas alterações posteriores. 

§2º Em casos excepcionais, após o prazo previsto no §1º, será exigida justificativa adicional ao(a) orientador(a) 

pela não observância do prazo com ênfase na identificação e descrição dos fatos que geram a situação. 

Art. 6º A solicitações de coorientação serão recebidas e conferidas pela Comissão Coordenadora do PPGE, 

considerando os seguintes critérios: 

I. do preenchimento completo de todos os dados solicitados nos formulários designados; 

II. inserção de anexos com o objetivo de comprovar o atendimento dos requisitos básicos 

para avaliação, conforme o caso. 

Parágrafo único: Após a conferência da documentação pela Comissão Coordenadora, as solicitações serão 

encaminhadas ao Conselho do PPGE para apreciação, decisão, homologação e o respectivo registro em Ata. 

Art. 7º Para avaliação da indicação de coorientação, serão apreciados os seguintes critérios pelo Conselho do 

PPGE: 

I. justificativa circunstanciada que fundamenta a necessidade da coorientação, 

apresentada pelo(a) orientador(a), em relação ao projeto de pesquisa do(a) 

mestrando(a) e o Currículo Lattes do(a) docente indicado(a); 

II. experiência comprovada do(a) docente indicado(a) para a atividade de coorientação 

referente à temática e/ou metodologia do projeto, analisando o conjunto de suas 

atividades; 

III. experiência comprovada de orientação na Graduação e/ou Pós-Graduação; 



IV. contribuição que a coorientação trará para o desenvolvimento e aprimoramento do 

projeto de pesquisa e os reflexos da situação para o PPGE. 

Art. 8º Os registros das coorientações submetidas, aprovadas ou não pelo Conselho do PPGE, serão 

inseridos e mantidos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UNIPAMPA, através da abertura 

de processo administrativo eletrônico específico, onde serão inseridos ou gerados, os formulários 

preenchidos e assinados pelas partes envolvidas, os documentos encaminhados como comprovação 

dos requisitos para desempenho da função e as cópias das atas das reuniões e/ou extratos das atas 

do Conselho do PPGE, contendo as respectivas decisões. 

Art. 9º Em casos excepcionais conforme os previstos no Regimento do Programa e na Resolução 

CONSUNI/UNIPAMPA nº 295/2020, mediante a aprovação do Conselho do PPGE específica para o ato, o(a) 

coorientador(a) poderá substituir o(a) orientador(a) temporariamente e/ou definitivamente, desde que seja 

membro credenciado(a) junto ao PPGE, conforme a legislação vigente. 

Art. 10 Os Casos omissos e/ou os não previstos nesta norma quanto a coorientação de discentes, 

serão analisados e decididos pela Comissão Coordenadora do PPGE e, em caso de recurso por 

discordância da decisão, pelo Conselho do PPGE. 

Art. 11 Essa normativa entra em vigor no mês de junho de 2022, após aprovação pelo Conselho do PPGE. 

 

 

Bagé, 1º de junho de 2022. 

 

 

Francéli Brizolla 

Coordenadora e Presidenta do Conselho do PPGE  

 

 

  


