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CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E
DEFESA DE DISSERTAÇÃO/TESE

Considerando a importância da qualificação das bancas de avaliação das
dissertações e teses do PPGCTA, tanto na fase de qualificação do aluno quanto na
defesa final;
Considerando a necessidade de garantir uniformidade de exigências na formação
das bancas de todos os discentes do PPGCTA nos níveis mestrado e doutorado;
Considerando a necessidade de estabelecer critérios para aprovação dos
membros externos que participam das bancas do Programa, o Colegiado do PPGCTA
estabelece os seguintes critérios normativos para a escolha dos membros externos ao
Programa que compõem as referidas bancas:

Os docentes ou pesquisadores que irão compor as bancas dos processos de
qualificação e defesa de dissertações/teses desenvolvidas junto ao PPGCTA deverão
atender aos seguintes critérios abaixo descritos, conforme deliberação do Colegiado em
reunião ordinária realizada em 04 de junho de 2012:
Para o Mestrado:

1) No mínimo, possuir doze meses de titulação como doutor;

2) Ser pesquisador ativo vinculado a Instituições de Ensino Superior (IES) ou
Instituições de Pesquisa (IP), preferencialmente com experiência em
orientação de pós-graduação;
3) Envolvimento em projetos de pesquisa em temas relacionados com o objeto
de estudo da dissertação e publicação de no mínimo 3 produtos científicos
(artigos, patentes, boletim técnico) em periódicos com indexação nas bases
Scielo, Medline ou Pubmed nos últimos três anos;
4) No caso da indicação de membros não vinculados a IES e ou IP, observar:

a) Ter pertinência na área como área de atuação, projetos de pesquisa e
publicações nos últimos três anos;
b) Ter participado de pelo menos duas bancas de defesa de dissertação.

Para o Doutorado:
Além dos itens definidos para o Mestrado, observar para membros de banca de
Doutorado:
1) Ter, pelo menos, uma orientação de Mestrado concluída.

Os casos omissos serão decididos pela Colegiado do PPGCTA.

João Pessoa, em 04 de junho de 2012.
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