
RESOLUÇÃO INTERNA 05/2015 
 

Diretrizes para Composição de Comissão Examinadora 
de defesa de Dissertação ou Tese 

 
O Colegiado do Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais no uso de suas 
atribuições, relacionadas às normas de funcionamento do curso, e considerando a necessidade de 
regulamentar a composição de bancas examinadoras de defesa de dissertação ou tese, aprovou a 
seguinte norma interna: 
 
Conforme estabelecido pela RESOLUÇÃO 013/2014 do CONSEPE o orientador poderá solicitar a 
constituição da Banca Examinadora para: 
 

i) Defesa de Dissertação de Mestrado: a Banca Examinadora será homologada pelo 
Colegiado do Programa, sendo composta de, no mínimo, três membros incluindo o orientador, 
um docente do Programa e um membro externo à UDESC, todos com titulação de Doutor ou 
equivalente. O orientador de pesquisa deverá ser, preferencialmente, o presidente da Banca 
Examinadora. 

 
ii) Defesa de Tese de Doutorado: a Banca Examinadora será homologada pelo Colegiado do 

Programa, sendo composta de número ímpar de examinadores, garantindo um mínimo de 
cinco membros, incluindo o orientador, um docente do Programa e dois membros externos à 
UDESC. O orientador de pesquisa deverá ser, preferencialmente, o presidente da Banca 
Examinadora. 

 
O Colegiado do PGCEM/UDESC recomenda que as bancas examinadoras de Mestrado e Doutorado 
atendam os seguintes critérios: 

 
a. Doutorado 

- Os membros da banca (externos ou não) devem ter obtido seu título de doutorado há pelo 
menos três anos; 
- Devem ter participado de, pelo menos, uma banca de doutorado ou três de mestrado (*). 
- A banca deverá ser composta de forma que a maioria de seus membros não pertença a um 
mesmo laboratório/grupo. 
 
A indicação de membros externos que não cumpram os requisitos acima é possível, porém deve 
ser justificada a razão de escolha do membro através de uma carta a coordenação. 
 
A presença de um eventual co-orientador na banca não deve ser considerada para o 

cumprimento de exigência numérica das bancas. Ou seja, um membro interno deverá ser adicionado. 
 

(*) Esta exigência não deverá ser considerada no caso de membros externos que exerçam atividades 
profissionais em empresas ou instituições de pesquisa e desenvolvimento e tenham reconhecido 
saber na área. 



 
 
Esta norma foi aprovada pelo Colegiado do Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia 
de Materiais na reunião de 10/06/2015 e entra em vigor nesta data. 
 
 
Joinville, 10 de junho de 2015 
 


