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Formulário de Orientação de discente do PPGQ 
 

“Art. 31. Será garantido a todo(a) aluno(a) de pós-graduação da UFPB um orientador, de acordo com as normas de orientação 

estabelecidas no regulamento de cada programa. 

(...) 

§3º O orientador do(a) aluno(a) deverá manifestar, formal e previamente à matrícula institucional do(a) aluno(a), sua concordância 

na orientação, a qual será homologada pelo colegiado.”  

§4º De acordo com a natureza do trabalho, poderá ser designado um coorientador. 

§5º O(a) aluno(a) poderá ter um segundo orientador, desde que previsto no regulamento do programa, designado pelo colegiado e 

justificada a natureza interdisciplinar do trabalho. 

§6º Para efeito do parágrafo anterior, o segundo orientador será um docente ou pesquisador doutor interno ou externo à UFPB, com 

produção científica complementar à temática interdisciplinar da pesquisa, com a mesma responsabilidade do orientador. 

§7º Para efeito do §4º deste artigo, o coorientador será um doutor docente do Programa ou de outros cursos de pós-graduação 

stricto sensu da UFPB ou de outra Instituição de Ensino Superior (IES), bem como profissional de qualificação e experiência em campo 

pertinente a proposta do curso, indicado pelo orientador, em comum acordo com o(a) aluno(a), para auxiliá-lo na orientação, com 

a aprovação do colegiado do programa.” (Regulamento Geral da Pós-Graduação, Resolução 79/2013 CONSEPE/UFPB) 

Ver também: Art. 12, 13 e 14 do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Química (Resolução 01/2015 CONSEPE/UFPB); 

 

Discente:       Matrícula:  

Curso: (    ) Mestrado  (    ) Doutorado 

Orientador: 

 

Título do projeto atual: 
 

 

Área de Concentração: 

(     ) Físico-Química (     ) Química Analítica (     ) Química Inorgânica (     ) Química Orgânica 

 

2º Orientador (em caso de temática interdisciplinar e se pertinente): 

Instituição:  

Justificativa: 

 

 

Coorientador (se pertinente): 

Instituição:  

Justificativa: 

 

 

Assinaturas: 

Discente: Data: 

Orientador: Data: 

  

  

 


