
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 05/2018, DE 11 DE JULHO DE 2018. 

 

Dispõe sobre critérios para Tese e Dissertações 

escritas em inglês 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, RESOLVE: 

 

Art. 1º - As Teses e Dissertações poderão ser escritas em inglês, sendo opcional a 

participação de um examinador externo internacional, na figura de consultor.  

 Art. 2º - Aprovar os critérios para a modalidade de examinador externo 

internacional no processo de defesa de teses e dissertações do Programa de Pós-

Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, doravante denominado PCTN.  

Parágrafo Único: O processo de defesa da tese/dissertação seguirá o processo 

convencional do regulamento do Programa de Pós-graduação em Ciências e Técnicas 

Nucleares, sendo que a participação de um examinador externo internacional poderá ser 

adotada em casos de trabalhos de relevância como uma informação adicional sobre a 

qualidade do trabalho desenvolvido, cuja avaliação constará no corpo da versão final do 

trabalho.  As diretrizes para adoção dessa modalidade são apresentadas a seguir:  

I – Do perfil do Examinador 

O perfil do docente/pesquisador, verificado em seu currículo, e na sua prática acadêmica 

e de pesquisa, deverá ser compatível com a linha de pesquisa da tese ou dissertação a 

ser avaliada, a qual deverá estar escrita na língua inglesa, obedecendo ao critério 

estabelecido no Art. 2º, parágrafo único dessa resolução.     

II – Aprovação de Participação 

O orientador do trabalho fará inicialmente o convite ao examinador externo e, em caso 

positivo de disponibilidade, o contato passará a ser feito exclusivamente pela secretaria 

do PCTN, a qual ficará incumbida de repassar ao colegiado as informações sobre o 

curriculum do possível examinador, os dados do trabalho a ser avaliado, bem como a 

comprovação de revisão da língua inglesa. O colegiado então decidirá sobre a 

participação do examinador externo. Em caso positivo, a secretaria do PCTN enviará a 

versão do trabalho ao examinador, bem como a ficha de avaliação específica, a qual 

deverá ser devolvida em um prazo máximo de 30 dias, devidamente preenchida e 

assinada pelo examinador. Não está previsto pagamento de nenhuma espécie ao 

examinador externo decorrente dessa avaliação, sendo a mesma caracterizada como 

uma colaboração.   
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III – Resultado da Avaliação  

No dia da defesa pública, a avaliação do examinador externo será lida perante a banca 

avaliadora e fará parte da versão final da tese/dissertação juntamente com a folha de 

aprovação assinada pela banca examinadora. 

Art. 3º - Aprovar o critério para apresentação da tese/dissertação em língua 

inglesa, independente da adoção de um examinador externo. 

Parágrafo Único: a tese ou dissertação a ser avaliada poderá estar escrita na 

língua inglesa independente de ser submetida à avaliação por um examinador 

internacional. Deverá ser apresentada comprovação oficial de revisão do texto por um 

especialista da língua inglesa. Os custos decorrentes de tal revisão ficarão a cargo do 

discente e/ou do orientador.   

 

Art. 4º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Colegiado do PCTN. 

 

 

 

Cláubia Pereira Bezerra Lima 

Coordenadora do Programa de pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares 
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Thesis Evaluation Report  
 

Thesis:  

Student:  

Advisor(s):  

External Examiner: 

University/Institution: 

 

 

 

Evaluation result: 

____ Acceptable      ____ Acceptable after Changes    ____ Not Acceptable 

 

Existence of specific objectives: 

(maximum 1000 characters) 

 

 

Methodological strategy: 

(maximum 1000 characters) 

 

 



Interest of the results and conclusions: 

(maximum 1000 characters) 

 

Formal characteristics of the doctoral thesis: 

(maximum 1000 characters) 

 

 

Remarks: 

(maximum 1000 characters) 

 

 

Overall rating:  

____ Excellent   ____ Good   _____ Satisfactory   ____ Unsatisfactory 

 

 

 

 
__________________________________________________________________ 

Date and signature 
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Thesis Evaluation – External Examiner 

 

Thesis Title:  

Student:  

Advisor(s): 

External Examiner: 

University/Institution: 

Date: 

Overall rating: 

 

 

____________________________________________________ 

Secretary of the Graduate Program in Nuclear Science and Technology 
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