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A COODENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DA 
RELAÇÃO PARASITO-HOSPEDEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS, reunida em 26 de agosto de 2022, tendo em vista a necessidade de 
regulamentação dos critérios e procedimentos para inclusão e exclusão de 
coorientador(a) de discentes (mestrado e doutorado) vinculados ao Programa de 
Pós-Graduação em Biologia da Relação Parasito Hospedeiro (PPGBRPH). 

 

R E S O L V E 
 

Art. 1º. O(A) coorientador(a), deverá possuir título de Doutor e terá como 
atribuição auxiliar na orientação do estudante, de comum acordo com o(a) 
orientador(a), devendo essa coorientação ser aprovada pela CPG. 

 
Art. 2º. O(A) coorientador(a) será indicado(a) em comum acordo com o(a) 

discente. 
 
Art. 3º A solicitação de inclusão de coorientador(a) deve ser encaminhada 

à coordenação até 1 mês após a data qualificação. 

 
Art. 4º. O credenciamento do(a) coorientador(a) não caracteriza sua 

vinculação ao quadro de docentes permanentes, colaboradores e visitantes do 
PPGBRPH. 

 
Art. 5º. Requisitos para inclusão de coorientador(a): 
I - Possuir título de doutor, pertencente ou não ao corpo docente do 

PPGBRPH; 
II - Possuir experiência comprovada na temática de pesquisa do discente 

a ser coorientado(a). 
 
Art. 6º. Para solicitação de inclusão de coorientador(a), o(a) orientador(a) 

deverá encaminhar os seguintes documentos para a coordenação: 
I - Formulário de solicitação de inclusão de coorientador(a) preenchido e 

assinado pelo(a) orientador(a), discente e do candidato(a) à coorientador(a). 
II - A justificativa fundamentada da solicitação deve ser preenchida no 

formulário de inclusão de coorientador(a) e deve conter as atividades a serem 
desenvolvidas junto ao coorientador(a), infraestrutura disponível, projetos de 
pesquisa com financiamento, treinamento técnico-científico, dentre outros. 

III - Cópia do título de Doutor do(a) candidato(a) à coorientação, com 
exceções dos docentes do PPGBRPH. 

 
Art. 7º. Na hipótese do(a) coorientador(a) vir a participar da banca 

examinadora de qualificação e defesa de mestrado ou doutorado, este(a) não 
será considerado(a) para efeito de integralização do número de membros da 
banca previsto na resolução CEPEC 1492 da UFG. 



 
Art. 8º. A solicitação de exclusão de coorientador(a) deve ser encaminhada 

à coordenação até no máximo a data de qualificação de mestrado ou doutorado. 
Após a qualificação, é vedada a exclusão de coorientador(a), salvo casos 
excepcionais aprovados pela CPG. 

 
Art. 9º. Para solicitação de exclusão de coorientador(a), o(a) orientador(a) 

deverá encaminhar o Formulário de solicitação de exclusão de coorientador(a) 
preenchido e assinado pelo(a) orientador(a), discente e coorientador(a), devendo 
essa solicitação ser aprovada pela CPG. 

 

Art. 10º. Esta norma complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Goiânia, 26 de agosto de 2022. 
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Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia da Relação Parasito- 
Hospedeiro 


