
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 
 

NORMA INTERNA PPGECM/UFG N° 03 (16 de setembro de 2016) 
 

Estabelece critérios para a 
indicação de docentes que 
exercerão a função de co-
orientador de dissertação e 
tese. 

 
Art.1º – A co-orientação se configura na orientação de dissertação ou tese por 
um segundo professor orientador, sendo ele responsável por orientar parte das 
atividades a serem realizadas pelo estudante de pós-graduação. 
Art. 2º O co-orientador é definido como sendo aquele docente, com título de 
doutor ou equivalente, chamado a contribuir com competência complementar 
àquela do orientador, considerada necessária à realização do projeto 
acadêmico do estudante de pós-graduação. 
Parágrafo único - O docente Co-orientador deverá ter comprovada atuação e 
produção científica no tema ao qual sua Co-orientação for requerida. 
Art. 3º - A co-orientação deve ser solicitada a Coordenadoria do Programa por 
meio de memorando encaminhado pelo professor orientador ao coordenador 
do Programa.  
Parágrafo 1º - O memorando deve conter a justificativa para a necessidade 
e/ou conveniência da co-orientação, e deve conter o link para a versão 
eletrônica do Currículo Lattes do docente indicado como co-orientador. 
Parágrafo 2º - O prazo máximo para designação e registro de co-orientador 
será de até 12 (doze) meses contados a partir do ingresso do aluno de 
mestrado; e de até 18(dezoito) meses contados a partir do ingresso do aluno 
de doutorado. 
Parágrafo 3º - O co-orientador dever ser indicado pelo Orientador principal e 
deve atuar em regime de cooperação e colaboração com o Orientador 
principal. 
Art. 4º - A aprovação do pedido de co-orientação será feita pela coordenadoria 
do programa. 
Art.5º – O co-orientador poderá participar das bancas avaliadoras dos exames 
de qualificação e das defesas de Dissertação ou Tese, mas não será 
contabilizado no número de membros do exame e da banca.  
Art. 6º - Ao término do período de co-orientação a coordenação do programa 
emitirá uma declaração para o docente informando que ele exerceu o papel de 
co-orientador. 
Art. 7º - Os casos não previstos nesta Resolução serão analisados, avaliados e 
deliberados pela Coordenadoria. 
Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas 
as disposições em contrário. 


