
 

 

 

NORMAS GERAIS PARA CADASTRO DE COORIENTADORES EXTERNOS 

AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE 

(PPGENSAU) – MESTRADO PROFISSIONAL 

 

Neste documento são definidas as normas para credenciamento e 

descredenciamento de coorientadores externos de alunos do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino na Saúde – Mestrado Profissional.  

São considerados requisitos para serem coorientadores externos: 

(1) Possuir no mínimo título de Mestre, não sendo necessário ser docente; 

(2) Possuir expertise comprovada na temática de pesquisa e pleno exercício da 

atividade criadora, demonstrada pela produção continuada de trabalhos originais de valor 

comprovado em sua área de atuação.  

(3) Ter experiência prévia como orientador de trabalhos de conclusão de curso de 

graduação ou pós-graduação (lato sensu – especialização ou residência, ou stricto sensu 

– mestrado ou doutorado); e 

(4) Assinar o Termo de Responsabilidade Orientador e/ou Pesquisador (ANEXO 

1), no caso de coorientador sem vínculo com a UFCSPA. 

A proposta de credenciamento de coorientador deve ser preenchida, assinada e 

encaminhada à Comissão Coordenadora do PPGENSAU em formulário próprio 

(ANEXO 2 - Termo para Registro Formal de Coorientação).  

A solicitação de credenciamento de coorientador deverá ser encaminhada antes 

que o referido pós-graduando complete 50% do curso (2 semestres). O período de 

coorientação será de, no máximo, 4 (quatro) semestres por aluno para o curso de 

mestrado, podendo ser prorrogado caso necessário. As coorientações externas são 

específicas, vinculadas ao aluno do PPGENSAU e restritas a, no máximo, 2      

coorientações em andamento por ano. O aluno pode ter até 3 (três) orientadores: 1 

orientador(a) e 2 coorientadores(as); esses últimos podem ser externos ao programa, 

tendo ou não vínculo com a UFCSPA. 

A proposta deve incluir os seguintes documentos:  

(1) Solicitação do orientador credenciado no quadro permanente do PPGENSAU 

para ingresso de coorientador no projeto (ANEXO 2 - Termo para Registro Formal de 

Coorientação), com justificativa da indicação e plano de coorientação indicando de que 



 

 

forma o coorientador poderá contribuir para o desenvolvimento do projeto, em que ambos 

assumem o compromisso do exercício da orientação discente durante o prazo requerido; 

(2) Cópia do título de Mestre ou Doutor do candidato à coorientação; e 

(3) Currículo Lattes completo e atualizado (ou currículo correspondente, no caso 

de interessado estrangeiro). 

O solicitante, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela 

veracidade de todas as informações prestadas. 

      

A Comissão Coordenadora do PPGENSAU fará uma análise da solicitação para 

aprovação e homologação.  

Ao ser indicado, o(a) coorientador(a) deve ter ciência de que as suas coorientações 

têm caráter de colaboração eventual, não geram vínculo empregatício com a UFCSPA 

nem caracterizam a sua inserção no corpo docente permanente ou colaborador do 

PPGENSAU. Compete ao coorientador auxiliar nas diferentes etapas do desenvolvimento 

da dissertação e dos produtos a ela associados.  

 

Observações adicionais e disposições transitórias e finais 

  

  Eventuais casos não previstos nesta normativa serão analisados pela Comissão 

Coordenadora do PPGENSAU e, caso necessário, por instâncias superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE ORIENTADOR E/OU PESQUISADOR 

Link do formulário:      https://www.ufcspa.edu.br/sobre-a-ufcspa/normas/proppg/1963-

termo-de-responsabilidade-orientador-e-ou-pesquisador    

 

Preencha atentamente todos os campos deste formulário.   

A adequada tramitação de sua solicitação depende da correção dos dados e da 

disponibilidade de todas as assinaturas.  

 

1 – DADOS PESSOAIS DO SOLICITANTE  

01) Nome completo, sem abreviação  

02) CPF ou Passaporte  

03) RG 

04) Nome da mãe  

05) Instituição de origem 

06) Data de nascimento  

07) Gênero  

08) Nacionalidade  

09) Formação - Instituição / Ano / Nível:   

10) Endereço residencial (número, complemento)  

11) CEP  

12) Cidade  

13) UF/País  

14) Fone  

15) Fax  

16) Endereço eletrônico  

 

2- PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

17) Programa de Pós-Graduação  

18) Aprovação pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

na Saúde (PPGENSAU), Ata No:  

Data da homologação:  



 

 

19) Solicitação de credenciamento como:  

      20) Início das atividades  

21) Término das atividades  

22) Assinatura e carimbo do Coordenador do PPGENSAU  

23) Assinatura e carimbo da chefia imediata (em caso de vínculo com outra instituição) 

 

3- TERMO DE COMPROMISSO DO SOLICITANTE  

Declaro, para fins de direito, conhecer as normas gerais fixadas pela UFCSPA e 

assumo o compromisso de  cumpri-las durante o período de vigência da presente 

autorização, a qual é concedida na condição de não ensejar, sob qualquer hipótese, 

vínculo empregatício ou obrigação de remuneração por parte da UFCSPA. Declaro, 

ainda, que esta autorização não implica, em relação ao  solicitante, indenização por 

eventuais danos ou prejuízos decorrentes das  atividades realizadas. Comprometo-me em 

fazer constar o nome da UFCSPA em todas as divulgações escritas ou orais em se que 

faça alusão aos trabalhos desenvolvidos vinculados à coorientação no período vigente 

deste credenciamento. 

O não cumprimento das obrigações aqui expressas implicará na suspensão do 

credenciamento e a subsequente reivindicação de ressarcimento da UFCSPA nos casos, 

formas e instâncias cabíveis.  

24) Local  

25) Data  

26) Assinatura  

 

4- PARA USO INTERNO DA PROPPG 

27) Parecer N°  

28) Data da homologação  

29) Assinatura  

30) Observações  

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

TERMO PARA REGISTRO FORMAL DE COORIENTAÇÃO 

 

Aluno(a): 

 

Orientador(a): 

 

Coorientador(a): 

Telefone para contato: 

E-mail: 

Link para LATTES ou semelhante (no caso de estrangeiros): 

 

Temática do Trabalho: 

 

À Comissão Coordenadora do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Ensino 

na Saúde - Mestrado Profissional, 

Solicitamos a inclusão do(a) ( ) Mestre(a) ( ) Doutor (a) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

como coorientador(a) do(a) referido(a) aluno(a) no período de _____/_______ até 

_____/_________(mês/ano). 

Breve justificativa da solicitação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Breve plano de coorientação indicando de que forma o coorientador(a) poderá contribuir: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

                                                                                               

_________________________                                                    ___________________ 

Assinatura do orientador                                                                    Assinatura do aluno 

 

Declaração de Interesse e Compromisso de Coorientação 

Eu*,___________________________________________________________________

_________________ CPF/Passaporte: ______________________________ 

Nacionalidade:____________________________, manifesto meu interesse e 

compromisso em coorientar o(a) aluno 

______________________________________________________________, no 

período de __________________ até _______________________(mês/ano). 

Declaro estar ciente das normas institucionais referentes ao exercício de coorientação. 

*Se profissional externo à UFCSPA, anexar Termo de Anuência (ANEXO 3) com 

assinatura e carimbo do gestor. 

Porto Alegre, ________ de _____________________de __________ 

 

_____________________________                            ____________________________  

Assinatura do Coorientador                                                Assinatura do Orientador     

 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

DOCENTE SEM VÍNCULO  

TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL/ AUTORIZAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM 

(Profissional com vínculo empregatício com outra instituição) 

Declaramos que concordamos que o ( ) Mestre ( ) 

Doutor  _________________________________________________, vinculado a esta 

Instituição, com carga horária de trabalho de _______ horas/semana, regime 

_____________, desenvolva atividades de orientação junto ao Programa de Pós-

Graduação em  Ensino na Saúde da UFCSPA, na condição de coorientador.   

 

Porto Alegre, ____ de ____________ de ___________.  

Dados da Chefia imediata   

Nome:  

CPF:  

Cargo: 

 


