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PORTARIA NORMATIVA Nº 001/2020 

 

Dispõe sobre a definição de orientadores 

para discentes do Programa de Pós-

Graduação em Biodiversidade e 

Conservação – PPGBC. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação – 

PPGBC, no uso de suas atribuições legais e, considerando: 

 -Regimento Geral do Programa Pós-Graduação em Biodiversidade e 

Conservação – PPGBC; 

-Decisão da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Programa Pós-Graduação em 

Biodiversidade e Conservação – PPGBC, ocorrida no dia 10 de setembro de 2020; 

 

RESOLVE: 

 

Instituir normas reguladoras referentes à definição de orientadores para discentes do 

Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação – PPGBC. 

 

Art. 1. A definição de orientadores para discentes do PPGBC deverá considerar 

indicação formal por parte dos discentes, devendo apresentar clara anuência de docente 

regularmente credenciado no PPGBC, conforme Anexo 01. 

 

Parágrafo único. Orientadores deverão assinar a indicação de seus orientandos, 

afirmando que apresentam vagas para orientações simultâneas de discentes do PPGBC, 

conforme Art. 16 do Regimento Geral do PPGBC. 

 

Art. 2. Caso algum(a) discente não obtenha a anuência de qualquer docente 

regularmente credenciado no PPGBC para sua orientação, seu(sua) orientador(a) será 
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definido(a) pelo Colegiado do PPGBC, ouvido o(a) discente, mediante apresentação de 

solicitação, conforme Anexo 02. 

 

Art. 3. A solicitação por discentes deverá ocorrer com antecedência mínima de 

07 (sete) dias, que antecedem a data da matrícula institucional. 

 

Parágrafo único. Caso algum(a) discente não entregue a solicitação de definição 

por orientador(a) ou a entregue fora do prazo estabelecido neste ato normativo, seu(sua) 

orientador(a) será definido(a) pelo Colegiado do PPGBC. 

 

 Art. 4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós- 

Graduação em Biodiversidade e Conservação. 

 

 Art. 5. Esta Portaria entra em vigor no ato de sua publicação. 

 

 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Floriano, 10 de setembro de 2020. 

 

 

 Prof. Dr. Leonardo Sousa Carvalho 

Coordenador do PPGBC 

SIAPE 1676522 
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ANEXO 01. FORMULÁRIO INDICAÇÃO DE ORIENTADOR(A)1 
 
 
Declaração pelo(a) discente 
 
Pelo presente instrumento, eu, xxxxxxxxx, CPF Nº xxx-xxx-xxx-xx, portador(a) do 
documento de identidade número xxxx, órgão emissor xxxx, DECLARO por livre 
espontânea vontade que gostaria de ser orientado(a) no curso de mestrado 
acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação – 
PPGBC, pelo(a) Prof.(a) Dr.(a) xxxxx, docente regularmente credenciado(a) no 
PPGBC. Afirmo ainda que entrei em contato com o(a) referido(a) docente e aceitei 
desenvolver minha dissertação de mestrado na área de estudo xxxx, na linha de pesquisa 
xxxx, do PPGBC. 
 
Declaro que estou ciente que o preenchimento deste formulário é de minha total 
responsabilidade e que TODAS as informações contidas nesta ficha são verdadeiras. 
Também estou ciente e concordo com o teor da Portaria Nº 001/2020 do PPGBC. 
 
xxxx, xx de xx de xxxx 
Local e Data 

 
Assinatura do(a) discente 

 
Declaração pelo(a) docente 
 
Pelo presente instrumento, eu, xxxxxxxxx, docente regularmente credenciado(a) no 
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação – PPGBC, na condição 
de xxxx, DECLARO por livre espontânea vontade que aceito de ser orientador(a) 
no curso de mestrado acadêmico do PPGBC, do(a) discente xxxxxxxxx, CPF Nº xxx-
xxx-xxx-xx, portador(a) do documento de identidade número xxxx, órgão emissor xxxx. 
Afirmo ainda que entrei em contato com o(a) referido(a) discente, que aceitei orientar 
sua dissertação de mestrado na área de estudo xxxx, na linha de pesquisa xxxx, do 
PPGBC e que não atingi o limite de vagas para orientações simultâneas de discentes do 
PPGBC. 
 
Declaro que estou ciente que o preenchimento deste formulário é de minha total 
responsabilidade e que TODAS as informações contidas nesta ficha são verdadeiras. 
Também estou ciente e concordo com o teor da Portaria Nº 001/2020 do PPGBC. 
 
xxxx, xx de xx de xxxx 
Local e Data 

 
Assinatura do(a) orientador(a) 

 
 

1Este documento deve ser editado e assinado pelo(a) discente, encaminhado ao(a) docente-orientador(a) em formato 
DOCX (ou compatível) para assinatura e, posteriormente, encaminhado em formato PDF para a Coordenação do 
PPGBC. 
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ANEXO 02. FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DEFINIÇÃO DE 
ORIENTADOR(A)2 
 
 
Declaração pelo(a) discente 
 
Pelo presente instrumento, eu, xxxxxxxxx, CPF Nº xxx-xxx-xxx-xx, portador(a) do 
documento de identidade número xxxx, órgão emissor xxxx, DECLARO por livre 
espontânea vontade que não obtive anuência de docentes regularmente 
credenciados no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação – 
PPGBC, para aceitar-me como orientando no curso de mestrado acadêmico. Por este 
motivo, solicito que o Colegiado do PPGBC defina um(a) orientador(a) para mim.  
 
Aproveito o ensejo para explicitar que gostaria de desenvolver minha dissertação de 
mestrado na área de estudo xxxx, na linha de pesquisa xxxx, do PPGBC, porém acatarei 
qualquer deliberação do Colegiado do PPGBC quanto à definição de orientação, área de 
estudo ou linha de pesquisa. 
 
Declaro que estou ciente que o preenchimento deste formulário é de minha total 
responsabilidade e que TODAS as informações contidas nesta ficha são verdadeiras. 
Também estou ciente e concordo com o teor da Portaria Nº 001/2020 do PPGBC. 
 
xxxx, xx de xx de xxxx 
Local e Data 

 
Assinatura do(a) discente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2Este documento deve ser editado e assinado pelo(a) discente e encaminhado em formato PDF para a Coordenação do 
PPGBC. 


