
 

 
 
 
 
 

NORMATIVA PARA REGULARIZAÇÃO DA CO- ORIENTAÇÃO NO ÂMBITO DO 

PPGELS 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade 

(PPGELS) do Campus Caetité da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, considerando: 

1. A necessidade de diferenciar o papel do colaborador/co-autor daquele do co-orientador; 

2. A necessidade de regulamentar matéria referente ao registro oficial de docente/pesquisador 

na modalidade co-orientador no âmbito PPGELS; 

 
RESOLVE: 

 
 

Estabelecer normas internas e procedimentos necessários para solicitação de 

co-orientação 

 
O co-orientador é definido como sendo um docente ou pesquisador com título de                                       doutor, 

pertencente ou não ao corpo docente do PPGELS, com competência no tema da  dissertação. O 

papel do co- orientador é contribuir efetivamente com sua experiência, complementar à do 

orientador, na realização do projeto de pesquisa do aluno de pós-graduação. 

A solicitação de co-orientação será avaliada com base em critérios acadêmicos e 

científicos estipulados na presente norma. 

 

Procedimentos para a solicitação 

 

 Art. 01 - Co-orientador pertencente ao quadro docente do PPGELS: 

 
- Os orientadores credenciados pelo Programa, permanentes ou colaboradores, são aprovados 

para co-orientação sem necessidade de análise, mediante solicitação contendo uma justificativa 

técnica* da necessidade da co-orientação, assinada pelo orientador. O documento deverá 

conter: pertinência da co-orientação no projeto e justificativa da capacidade do 

docente/pesquisador para co-orientar tal projeto de pesquisa; 

- Carta de aceite do co-orientador proposto. 
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Art. 02 - Co-orientador externo ao PPGELS: 

 
- Documento assinado pelo orientador do pós graduando solicitando ao colegiado do Programa 

a inclusão do co-orientador contendo justificativa técnica* da necessidade da co-orientação. O 

documento deverá conter: pertinência da co-orientação no projeto e justificativa da capacidade 

do docente/pesquisador externo para co-orientar tal projeto de pesquisa; 

- Carta do orientador explicando motivos da necessidade e apontando justificativa da escolha 

do co-orientador; 

- Carta de aceite do co-orientador proposto. 

 
 

Art. 03. O prazo para requisição de co-orientação é de no máximo até 12 (doze) meses 

contados a partir do ingresso do aluno no mestrado. 

 
Art. 04 Um co-orientador não poderá ter mais do que três co-orientações concomitantes. 

 
 

Art. 05 Somente poderá ser indicado um único co-orientador por projeto de pesquisa. 

 
 

Art. 06 Para análise do pedido de co-orientação serão avaliados: 

- A experiência do docente referente à temática e/ou metodologia do projeto, analisando o 

conjunto de suas atividades; 

- A justificativa que fundamenta a necessidade da co-orientação enviada pelo orientador 

juntamente com o projeto de pesquisa do aluno. 

 
Art. 07 O credenciamento do docente/pesquisador como co-orientador será efetivado quando, 

após a análise pelo colegiado de Programa, sua aprovação constar na ata da reunião na qual o 

pedido foi julgado, a publicação do ato for efetivada e o co-orientador proposto entregar o 

cadastro de participante externo preenchido à secretaria do Programa e ter seu cadastro 

também confirmado pela plataforma Pandora. 

Art. 08 O credenciamento para co-orientação será específico para o mpós graduando, não 

implicando credenciamento pleno junto ao PPGELS. Após a defesa da dissertação o co- 

orientador, não sendo do corpo docente do PPGELS, será considerado automaticamente 

desvinculado do programa. 

 

Art. 09 Todo o processo para solicitação deve ser feito via processo SEI. 

 
* Justificativa técnica co-orientação: 

A co-orientação somente se justifica quando o co-orientador trouxer contribuição ao 

desenvolvimento do projeto do pós graduando, como quando sua formação/titulação tiver sido 

obtida em área diferente daquela do professor orientador. O simples interesse em estabelecer 



colaboração não é justificativa aceitável para co-orientação. 

 
 

Art. 10 Os casos omissos, não tratados nestas normas serão analisados pelo Colegiado 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade. 

 

Caetité, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

 
 


