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Estabelece normas para distribuição de orientação 

 de discentes por docentes no programa PPG-EQ. 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 

(PPG-EQ) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no uso de suas 

atribuições, e o que deliberou a Comissão de Ensino do PPG-EQ, considerando 

a sua necessidade de estabelecer as normas para distribuição de discentes por 

docentes do PPG-EQ RESOLVE: 

 

Art. 1º O discente, no momento de sua matrícula no PPG-EQ, em observância 

ao Edital de Seleção publicado no site do programa, deverá escolher o possível 

docente permanente orientador disponível no ano de seleção.  

 § 1º Excepcionalmente, o discente que não tiver um docente permanente 

orientador definido deverá, no momento da matrícula, comunicar à Comissão de 

Processo Seletivo que permitirá ou não, de acordo com a justificativa 

apresentada, registrar o nome do Coordenador do PPG-EQ até que haja a 

definição do mesmo. Esta definição deverá ocorrer até um prazo de um mês a 

partir da matrícula. 

 § 2º A efetivação da escolha do docente orientador se dará somente com 

a anuência do docente através da carta de aceite. 

 

Art. 2º O docente permanente do PPG-EQ, respeitando uma distribuição de 

orientações de discentes homogênea sempre que possível, poderá orientar até 

três discentes concomitantemente. 

 

Art. 3º O docente permanente poderá ter mais de três orientações nos seguintes 

casos avaliados pela Comissão de Ensino de Pós-graduação em Engenharia 

Química, CEPG-EQ: 

 I – Ter projeto aprovado por algum órgão de fomento, CAPES, CNPQ, 

FAPESP, etc.; 

 II – Ter sido bem avaliado e com boa pontuação conforme Artigo 6º. da 

Resolução Normativa 005;  



 

 

 III – Não ter permitido, sob sua orientação, defesa de dissertação após o 

período de 24 meses conforme parágrafo único do artigo 11º. da Resolução 

Normativa.005. 

 

Art. 4º Qualquer docente, incluindo docentes não credenciados no programa, 

poderão ser indicados como coorientador. Esta solicitação deverá ser submetida 

e aprovada pela CEPG-EQ. 

§ 1º O orientador deverá solicitar formalmente a indicação de 

coorientação para avaliação e aprovação do CEPG-EQ. 

§ 2º Na indicação o orientador deverá justificar a real necessidade da 

contribuição do coorientador levando em consideração a linha de pesquisa a ser 

explorada na dissertação. 

§ 3º Para cada trabalho de dissertação será permitido somente uma 

coorientação. 

§ 4º O prazo máximo para solicitação de indicação de coorientação será 

de 8 meses após a matrícula. 

 

Art. 5º Os casos não contemplados na presente Resolução serão deliberados 

pela Coordenação do PPG-EQ.  

 

Art. 6º Esta Resolução Normativa entra em vigor nesta data. 
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