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Estabelece normas para realização de 
defesa pública de Tese, complementar aos 
Regulamentos do CIAMB. 

  
          
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais da UFG, em reunião realizada em 24 de março de 2005, 
 
 
       RESOLVE: 
 

 
Art. 01 - A solicitação de realização de defesa pública de tese, a ser 

encaminhada pelo orientador, deverá ser protocolada na secretaria do Programa de Doutorado 
em Ciências Ambientais contendo o comprovante de envio de artigo e/ou aceite, e/ou de 
publicação em revista científica que seja nível Nacional A ou Internacional C, B ou A na área 
Multidisciplinar do sistema Qualis da CAPES. 

§ 1º - Apenas no caso da revista não estar relacionada no Qualis da área 
Multidisciplinar, ela deverá atender as mesmas exigências em um dos sistemas Qualis dos outros 
comitês da CAPES. 

§ 2º - O orientador deverá, quando da solicitação da defesa pública de tese 
para um orientando, encaminhar, em formulário padrão, a sugestão de 10 (dez) nomes de 
doutores, em ordem alfabética, sendo 05 doutores integrantes do quadro docente da UFG e 05 
doutores externos à UFG, para serem escolhidos pela CPG como possíveis membros da banca. 

§ 3º - Ao menos dois dos doutores externos ao programa, sugeridos para 
comporem a banca examinadora, deverão ser bolsistas de produtividade do CNPq. 

§ 4º - Dentre os membros que constituirão as bancas examinadoras de 
defesa pública de tese, 01 membro será o orientador, 01 membro obrigatoriamente deverá fazer 
parte do corpo docente do Programa de Doutorado em Ciências Ambientais e que tenha 
participado como membro titular no Exame de Qualificação do discente, e 02 membros deverão 
ser obrigatoriamente externos ao corpo docente da UFG. 

§ 5º - O deferimento da solicitação de realização de defesa pública de tese 
ficará sob a responsabilidade da CPG do CIAMB. 

Art. 02 – A tese poderá ser elaborada de duas maneiras distintas: (I) 
seguindo o modelo monográfico, ou (II) seguindo o modelo de compilação de artigos científicos.  

§ 1º - Para o modelo monográfico sugere-se que a tese seja formatada com 
base no “GUIA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS MONOGRÁFICOS NA UFG”, 
publicado pela UFG, em sua última versão. 



§ 2º - Para o modelo de compilação de artigos científicos determina-se que a 
tese inclua uma apresentação escrita contextualizando os objetivos do trabalho, correlacionando-
os aos artigos científicos. 

§ 3º - Para o modelo de compilação de artigos científicos é obrigatória a 
apresentação de pelo menos dois artigos científicos, entre os quais não se contabilizam artigos de 
revisão e artigos que tenham sido utilizados para obtenção de créditos no programa.  

§ 4º - Os artigos científicos deverão ter sido submetido em revista científica 
que seja nível Nacional A ou Internacional C, B ou A na área Multidisciplinar do sistema Qualis 
da CAPES. 

§ 5º - Apenas no caso da revista não estar relacionada no Qualis da área 
Multidisciplinar, ela deverá atender as mesmas exigências em um dos sistemas Qualis dos outros 
comitês da CAPES. 

§ 6º - Deve ficar caracterizado que o discente é o principal responsável pela 
execução das atividades descritas nos artigos científicos, sendo identificado como primeiro autor.  

§ 7º - Das nove cópias da tese entregues a Secretaria do Programa, duas 
deverão ser, após a defesa da tese, encadernadas em capa dura, cor azul marinho, conforme 
modelo disponível na secretaria do CIAMB, contendo a folha de aprovação devidamente 
assinada por todos os membros da banca examinadora.  

§ 8º - O aluno deverá também entregar à secretaria do CIAMB uma versão 
da tese em meio digital. 

Art. 03 – As citações e referências bibliográficas da Tese podem seguir as 
normativas das diferentes áreas de conhecimento que compõem o programa. 

Art. 04 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Doutorado em Ciências Ambientais da UFG. 

 
 


