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 RESOLUÇÃO Nº 01/2021, DE 16 DE MARÇO DE 2021.  

 

Dispõe sobre os critérios para composição das bancas de 

Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências e Técnicas Nucleares da Universidade Federal de 

Minas Gerais.  

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares (PCTN), no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais, em conformidade com o Regulamento PCTN 2018, em acordo com 

medidas aprovadas na reunião 433 de 25 de agosto de 2017, e considerando a necessidade de esclarecer os 

critérios para composição das bancas de Mestrado e Doutorado, resolve:  

 

Art. 1 – A Comissão Examinadora da defesa de dissertação, aprovada pelo Colegiado de Programa, será 

composta pelo orientador e por, pelo menos, 2 (dois) membros com o grau de Doutor ou título equivalente, 

incentivada a participação de membros externos à UFMG. 

 

Art. 2 – A Comissão Examinadora da defesa de tese, aprovada pelo Colegiado de Programa, será composta 

pelo orientador, e por, pelo menos, mais 4 (quatro) membros, todos com o grau de Doutor ou título 

equivalente, dos quais, no mínimo, 2 (dois) serão externos à UFMG. 

 

Art. 3 – A Comissão Examinadora do Plano de Tese, a qual é parte do exame de Qualificação, será 

constituída por, pelo menos, 2 (dois) membros externos ao PCTN, além do Orientador e Coorientador se 

houver. 

 

Art. 4 – A banca examinadora do plano de dissertação deverá ser constituída pelo Coordenador do PCTN, que 

a presidirá, e pelo menos, 2 (dois) membros do Colegiado. 

 

Art. 5 – Em ambos caso do que trata o Art. 1 e Art. 2 desta resolução, pelo menos um membro da Comissão 

Examinadora de Tese ou Dissertação não deve ter mantido, no período de 5 (cinco) anos anteriores à defesa de 

tese ou dissertação, vínculo de natureza acadêmica e ou científica, em nível de pós-graduação, com o aluno 

concluinte ou orientador. A não observância da exigência implicará na nulidade da defesa de tese ou 

dissertação.  
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