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Resolução número 0003/2020. 

Dispõe sobre os critérios para coorientação de alunos e dupla orientação por pesquisadores não credenciados pelo 
Programa  

O Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Bioquímica e Imunologia, no uso de sua competência, resolve:  

DO RECONHECIMENTO DE COORIENTAÇÃO PARA PESQUISADORES NÃO CREDENCIADOS NO PROGRAMA:  

Art. 1° - Poderão ser admitidas coorientações para dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado, orientadores não 

credenciados no programa, quando devidamente justificadas pelo orientador e aprovada pelo Colegiado (mediante um ofício 

encaminhado pelo orientador segundo modelo em anexo) e de acordo com os critérios abaixo: 

§ 1° - Os candidatos a coorientadores deverão possuir o título de doutor;  

§ 2°- Os candidatos devem estar trabalhando ativamente na área e apresentar qualificação adequada aos objetivos do 

projeto (comprovada através de artigos científicos).   

DO RECONHECIMENTO DA DUPLA ORIENTAÇÃO PARA PESQUISADORES NÃO CREDENCIADOS NO PROGRAMA: 

Art. 3º - Os critérios para aprovação de Dupla Orientação de alunos serão os mesmos exigidos para credenciamento de 

orientadores externos do Programa, conforme a Resolução Nº 007/2019 de 19 de dezembro de 2019;  

Art. 4º - O Orientador Externo aprovado na dupla de orientação não será necessariamente credenciado como Orientador no 

Sistema Acadêmico, ficando a critério do Colegiado, no momento da sua aprovação. Todavia, será considerado também 

Orientador do aluno para os controles internos do Programa, inclusive poderá constar na ata de defesa de dissertação ou 

tese, caso participe da sua Banca Examinadora. 

Parágrafo único: Ficam revogadas todas as resoluções anteriores. 

 

Esta medida entra em vigor imediatamente. 

 

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2020.   

 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Leda Quercia Vieira 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Bioquímica e Imunologia. 
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ANEXO 01 

 

MODELO DE CARTA DE SOLICITAÇÃO DE COORIENTAÇÃO PARA PESQUISADOR(A) NÃO CREDENCIADO(A) NO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA. 

 

 

Venho, por meio desta, solicitar a inclusão do(a) Dr.(a). ……………. como coorientador(a) do estudante de 

Mestrado/Doutorado ........................................ sob minha orientação no Programa de Pós-graduação em Bioquímica e 

Imunologia. 

 

O(A) Dr.(a) obteve seu título no ano de ..... pela ..... (instituição). 

 

Apresento abaixo a justificativa da solicitação baseada na sua experiência do(a) candidato(a) no tema do projeto a ser 

desenvolvido: 

 

.......... (máximo 1000 caracteres com espaço). 

 

Encaminho, em anexo, a cópia do Currículo Lattes do(a) candidato(a) para eventual comprovação de sua adequação como 

coorientador(a) do(a) estudante. 

 


