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Resolução Normativa CPG/FEQ  002/2017 
(Altera Resolução Normativa 005/2015) 

 
Define normas para a composição de Comissão Examinadora 

  Artigo 1º - A Comissão Julgadora será composta por, no mínimo, três membros titulares e dois 
suplentes no caso do Mestrado, e, por, no mínimo, cinco membros titulares e  três suplentes no caso 
do Doutorado, sendo um deles o Orientador da Dissertação ou Tese. 

§ 1o – Os outros membros da Comissão Julgadora serão escolhidos pela CPG/FEQ, dentre docentes 
doutores da Unicamp ou especialistas de outras instituições, de acordo com as normas em vigor. A 
sugestão dos membros da Comissão Julgadora será feita pelo orientador, atestando, sob sua 
responsabilidade, que os membros sugeridos são portadores do Título de Doutor. 

§ 2º - No Mestrado, excluído o Orientador, o número de membros externos deverá ser pelo menos 
igual ao número dos membros internos. Os membros externos da Comissão Examinadora deverão 
ser externos ao Programa e à Unidade, conforme definido na Instrução Normativa PRPG 001/2017. 
http://www.prpg.unicamp.br/arqpdfnormas/instprpg001_2017.pdf. 

§ 3º - No Doutorado, excluído o Orientador, o número de membros externos deverá ser pelo menos 
igual ao número dos membros internos. Os membros externos da Comissão Examinadora deverão 
ser externos ao Programa e à UNICAMP, conforme definido na Instrução Normativa PRPG 
001/2017. http://www.prpg.unicamp.br/arqpdfnormas/instprpg001_2017.pdf. 

§ 4º - As Comissões Examinadoras, além do Orientador e dos membros efetivos, podem ser 
constituídas por mais dois membros suplentes, no caso do Mestrado, sendo um deles externo ao 
Programa e à Unidade e mais três membros suplentes, no caso do Doutorado, sendo pelo menos 
um externo ao Programa e à UNICAMP. 

§ 5º - Quando necessário, os membros titulares das Comissões Examinadoras, internos ou externos, 
serão substituídos por suplentes internos ou externos à Unidade, garantidos os requisitos previstos 
nos §2º e §3º, respectivamente, conforme o caso. 

Artigo 2o – Apenas um suplente externo poderá substituir um membro titular externo. Se um 
membro titular externo não puder comparecer e não houver um suplente externo indicado, a defesa 
deverá ser adiada. 

Artigo 3o – Excepcionalmente, o suplente, tanto interno quanto externo, poderá participar como 
membro titular adicional, desde que esta solicitação seja feita por escrito à CPG/FEQ pelo 
orientador, com antecedência mínima de três dias úteis. 

Artigo 4o - Recomenda-se evitar a indicação de recém-doutor da Unicamp como membro de 
Comissões Examinadoras pelo período mínimo de dois anos após a sua titulação. 

Artigo 5o  – A participação de coorientadores e a substituição de orientadores nas defesas de teses 
e dissertações deverá atender ao disposto no § 5º do Art. 40 do Regimento Geral dos Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu da UNICAMP, Del. CONSU A-10/2015. 



Artigo 6o   – A composição de Comissões Examinadoras para a defesa de tese em cotutela deverá 
seguir o disposto no Acordo firmado entre as Universidades. 

Artigo 7o – As constituições das Comissões Julgadoras de Mestrado e Doutorado deverão ser 
solicitadas pelo orientador à CPG/FEQ com antecedência mínima de  38 dias da defesa. 

Artigo 6o – Esta Resolução Normativa entrará em vigor na data de sua aprovação pela Congregação 
da FEQ/Unicamp, sendo revogadas todas as disposições em contrário. 

Aprovada na Reunião Ordinária  da Congregação de 20 de outubro de 2017 (Resolução 161/2017) 


