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	   RESOLUÇÃO	  Nº	  05,	  DE	  26/03/2019	  

Dispõe	  sobre	  o	  sistema	  de	  orientação	  conforme	  previsto	  
no	   Regulamento	   do	   Programa	   de	   Pós-‐Graduação	   em	  
Ambiente	  Construído	  e	  Patrimônio	  Sustentável	  

O	  Colegiado	  do	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Ambiente	  Construído	  e	  Patrimônio	  Sustentável,	  no	  
uso	  de	  suas	  atribuições,	  considerando	  o	  inciso	  XII	  do	  Artigo	  40	  das	  Normas	  Gerais	  da	  Pós-‐Graduação	  
da	  UFMG,	  que	  determina	  que	   como	  atribuição	  do	  Colegiado	  XII	   -‐	   definir,	   em	  Resolução	   especifica	  
submetida	  à	  aprovação	  da	  CPG,	  o	  número	  máximo	  de	  orientandos	  por	  orientador	  e	  os	  critérios	  para	  a	  
alocação	  de	  vagas	  para	  orientação	  pelo	  corpo	  docente,	  RESOLVE:	  

Art.	   1º	   -‐	   A	   indicação	   de	   orientação	   será	   definida	   em	   reunião	   ampliada	   com	   o	   corpo	   docente	   e	  
homologada	  em	  reunião	  do	  Colegiado	  na	  primeira	  semana	  letiva	  do	  primeiro	  semestre	  de	  ingresso	  do	  
aluno	  no	  Programa,	  a	  partir	  da	  manifestação	  de	  interesse	  dos	  professores	  na	  orientação	  dos	  projetos,	  
considerando	  os	  seguintes	  critérios,	  apresentados	  por	  ordem	  de	  relevância:	  

a)   O	  corpo	  docente	  permanente	  tem	  prioridade	  em	  relação	  ao	  corpo	  de	  colaboradores;	  
b)   Docentes	  cujos	  orientandos	  encontram-‐se	  com	  os	  prazos	  e	  as	  atividades	  acadêmicas	  em	  dia	  

têm	   prioridade	   em	   relação	   àqueles	   cujos	   orientandos	   encontram-‐se	   com	   prazo	   de	  
qualificação	  ou	  defesa	  atrasados;	  

c)   Docentes	  com	  um	  número	  menor	  de	  orientações	  no	  programa	  têm	  prioridade	  em	  relação	  
àqueles	  com	  maior	  número	  de	  orientação,	  em	  atendimento	  aos	  critérios	  de	  avaliação	  CAPES	  
expressos	  na	  CAPES	  PORTARIA	  Nº	  81,	  DE	  3	  DE	  JUNHO	  DE	  2016	  e	  o	  documento	  de	  área	  que	  
orienta	  o	  equilíbrio	  na	  distribuição	  de	  orientação	  entre	  docentes	  do	  quadro	  permanente;	  

d)  O	  número	  máximo	  de	  orientandos	  por	  orientador	  permanente	  será	  de	  seis,	  com	  ampliação	  
de	  até	  oito	  orientações,	  desde	  que	  solicitada	  e	  justificada	  ao	  Colegiado	  pelo	  professor	  e	  não	  
produza	  desequilíbrio	  na	  distribuição	  de	  orientação	  entre	  docentes	  do	  quadro	  permanente;	  

e)   O	  número	  máximo	  de	  orientandos	  por	  orientador	   colaborador	   será	  de	  duas	  orientações,	  
conforme	  previsto	  nas	  Normas	  Gerais	  da	  Pós-‐Graduação	  da	  UFMG;	  

	  
Art.	   2º	   -‐	  Docentes	   que	   atuam	   em	  mais	   do	   que	   um	   Programa	   de	   Pós-‐Graduação,	   considerando	   o	  
número	  máximo	  de	  dez	  orientandos	  determinado	  no	  documento	  de	  área,	  devem	  procurar	  o	  equilíbrio	  
numérico	  de	  orientações	  entre	  os	  programas,	  a	  partir	  de	  sua	  disponibilidade	  em	  cada	  programa.	  
	  
Art.	  3º	  -‐	  Casos	  omissos	  serão	  decididos	  pelo	  Colegiado	  do	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Ambiente	  
Construído	  e	  Patrimônio	  Sustentável.	  	  

Esta	  orientação	  entra	  em	  vigor	  a	  partir	  desta	  data.	  

Belo	  Horizonte,	  26	  de	  março	  de	  2019.	  

	  

Profa.	  Dra.	  Yacy-‐Ara	  Froner	  
Coordenadora	  do	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  
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