
RESOLUÇÃO CPGP/COPPE N° 01/02  
 
 
 

Aprovada em reunião de 26 de Novembro de 2002(Ata n° 22)  
 

Revogada em 02/08/2011 e substituída pelas Resoluções CPGP 01 e 02/2011 
 
 

Aprovada a proposta de resolução da CPGP/COPPE, apresentada pelo Prof. Marcio 
Nogueira de Souza, do PEB, sobre a participação de pesquisadores – COPPE, 
pesquisadores externos e recém-doutores na orientação de Teses e em atividades de 
ensino na COPPE.  
 
Sobre a participação de pesquisadores, internos ou externos à COPPE/UFRJ, assim 
como de recém-doutores(bolsistas ou não) na orientação de Teses de Mestrado ou 
Doutorado, assim como para ministrar disciplinas na COPPE, a Comissão de Pós-
Graduação e Pesquisa(CPGP) resolve:  
 

a) A participação dos profissionais acima qualificados, nas atividades descritas, é 
vista como extraordinária as Normas da Instituição e que só deve ser exercida em 
caráter esporádico, junto com professor pleno da COPPE/UFRJ, uma vez 
caracterizada a excepcionalidade.  

 
b) É obrigatória a solicitação de aprovação à CPGP para que qualquer atividade 

acima descrita possa ser exercida, mesmo em casos aprovados para realizações 
anteriores.  

 
c) Cada pedido de autorização será analisado levando-se em consideração a 

qualificação do profissional em questão e o caráter excepcional de cada caso, 
entendendo-se como critério de julgamento de qualificação os mesmos que 
norteiam a avaliação CAD.  

 
d) Para ministrar disciplinas e orientar Tese de Mestrado o profissional em apreço 

deverá possuir um perfil mínimo equivalente à 08(oito) pontos de pesquisa total 
na avaliação CAD.  

 
e) No caso de orientação de Tese de Doutorado o perfil mínimo deverá ser 

equivalente à 08(oito) pontos de pesquisa avançada na avaliação CAD.  
 

Aos Programas da COPPE/UFRJ, solicita-se mostrar, de forma convincente, a 
necessidade da participação do profissional, em caráter excepcional na atividade 
requerida, sendo que em casos de uma participação mais efetiva e regular, sugere-se a 
solicitação do enquadramento de tal profissional como professor colaborador do 
Programa. 
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