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RESOLUÇÃO 03/2021 

 

Dispõe sobre os requisitos necessários para 

formação de banca examinadora de 

Dissertação de Mestrado e Tese de 

Doutorado para os discentes do Programa de 

Pós-graduação em Ciências Florestais 

(PPGCFL) da UFES. 

 

O COLEGIADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

FLORESTAIS (PPGCFL) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso 

de suas atribuições legais e estatutárias, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º De acordo com o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais 

da UFES, todos os discentes devem obrigatoriamente formalizar um pedido de defesa e o orientador 

formar uma Comissão Examinadora. 

Parágrado único. Toda Comissão Examinadora será presidida pelo professor orientador, ou em caso 

de impedimento, por seu coorientador, e na ausência deste, por um membro interno do PPGCFL 

indicado pela coordenação do curso. 

Art. 2°. A avaliação da Dissertação de Mestrado será realizada por uma Banca Examinadora, 

aprovada pela Coordenação do Programa. 

§ 1º A composição para a banca examinadora do mestrado é de três (3) a cinco (5) membros 

avaliadores, incluindo o orientador como presidente da banca; 

§ 2º Os demais membros da banca devem atuar na área relacionada ao tema da dissertação e atender 

aos seguintes requisitos:  

a) ter titulação de doutor, e  

b) ter participado de pelo menos duas bancas de Trabalho de Conclusão de Curso. 

§ 3º Pelo menos um avaliador entre os membros da banca deve ser externo ao PPGCFL e à UFES. 
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Art. 3°. A avaliação da Tese de Doutorado será realizada por uma Banca Examinadora, aprovada 

pela Coordenação do Programa. 

§ 1º A composição para a banca examinadora do doutorado é de cinco (5) membros, incluindo o 

orientador como presidente da banca; 

§ 2º Os demais membros da banca devem atuar na área relacionada ao tema da tese e atender aos 

seguintes requisitos:  

a) ter titulação de doutor há pelo menos três (3) anos, e  

b) ter participado de pelo menos duas bancas de Mestrado. 

§ 3º Pelo menos dois avaliadores entre os membros da banca devem ser externos ao PPGCFL e à 

UFES. 

Art. 4º. Além dos membros titulares, cada banca deverá contar com dois (2) membros suplentes 

externos ao PPGCFL e à UFES, respeitando todos os critérios estabelecidos nos Art. 2º e 3º dessa 

resolução.  

Art. 5°. É vedada a participação nas bancas do coorientador, exceto no caso de substituição do 

orientador na banca. 

Art. 6°. É vedada a participação nas bancas do cônjuge, companheiro, parente por consanguinidade, 

afinidade ou adoção, ascendente, descendente ou colateral até terceiro grau do discente ou dos demais 

membros da banca. 

Art. 7°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 

em contrário. 

Art. 8°. Casos omissos serão analisados pelo colegiado acadêmico do PPGCFL. 

 

Jerônimo Monteiro/ES, 09 de agosto de 2021 

  

 

PROF. DR. HENRIQUE MACHADO DIAS 

Presidente do Colegiado 

Coordenador do PPGCFL – CCAE/UFES 
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