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Hebdomadário da Pós-Graduação. 7(1), 2021- Formação de bancas para
defesas

Retomando a rotina de boletins (Hebdomadários) nesse início do ano letivo de
2021, reforçamos, a seguir, as recomendações para elaboração de bancas para
defesa de mestrado e doutorado.
O que tem gerado mais problemas para aprovações de bancas é a participação
do membro da banca no grupo de pesquisa do orientador, com trabalhos em
coautoria publicados nos últimos 5 anos.
A necessidade do membro da banca ter currículo Lattes atualizado nos últimos
6 meses também tem sido um motivo de substituição da banca.

"Diretrizes para sugestão de nomes para composição de Comissão
Julgadora de Dissertação ou Tese.
Com o intuito de garantir uma avaliação isenta e construtiva afim de mantermos
a qualidade de excelência na Pós-Graduação da FMRP, salientamos a
importância do papel da CCP/orientador neste processo e recomendamos que
sejam evitados nomes de avaliadores com as seguintes características:
1) Que tenha sido orientado ou orientador/supervisor do orientador da tese ou
dissertação em análise nos últimos 5 anos;
2) Que faça parte do mesmo grupo de pesquisa ou seja colaborador direto no
trabalho de tese/dissertação a ser julgado;
3) Que seja autor ou co-autor com o aluno ou orientador de artigos científicos
de forma regular nos últimos 5 anos (mais de um artigo ao ano em associação),
excetuando-se estudos multicêntricos e grandes consórcios de pesquisa.
4) Que seja pesquisador em associação com o orientador em projeto temático
ou colabore em projeto individual vinculado a agência de fomento ou da
iniciativa privada. Esta diretriz não é válida para estudos multicêntricos e
grandes consórcios de pesquisa

No caso do orientador e aluno julgarem necessária a indicação de membros da
banca que se enquadrem em um ou mais dos critérios apontados acima, tal
recomendação deverá ser acompanhada de justificativa (redigida no mesmo
formulário de indicação da banca para cada indicado).
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