
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO Nº 002/2021

  

Estabelece a composição de bancas
de defesa de projetos, mestrado e
doutorado no âmbito do PPGE/FE
até a aprovação do regulamento do
PPGE (Resolução N.22/2021) e
ADEQUAÇÃO da RESOLUÇÃO
PPGE/FE/UnB No.16/2019.

 
A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação, no uso de suas atribuições regimentais e
estatutárias,
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão No. 0080/2021, que
Regulamenta os Programas de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade de Brasília,
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a RESOLUÇÃO PPGE/FE/UnB No. 16/2019, a qual
dispõe sobre normas para composição de Comissões Examinadoras (bancas de defesas) no PPGE,
CONSIDERANDO a aprovação do novo regulamento do PPGE (Resolução PPGE N.22/2021) pelo
Colegiado do Programa (CPPGE), em sua 2ª reunião extraordinária de 2021, realizada em 05/10/2021,
ESTABELECE INSTRUÇÃO PARA a composição de bancas de defesa de projetos e de mestrado e
doutorado no âmbito do PPGE/FE, em atendimento à nova Resolução CEPE 0080/2021, até a
aprovação do regulamento do PPGE pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e a atualização da
resolução interna No. 16/2019.
 
RESOLVE:
I – Da Composição de Bancas de Mestrado
Onde se lê:

Art. 2o. As bancas de mestrado devem ser compostas pelo (a) orientador (a), um membro titular
interno, um membro titular externo, preferencialmente de fora da UnB, e um membro suplente.
Leia-se:

Art. 2o. As bancas de mestrado devem ser compostas pela(o) Docente Orientadora (Orientador), esta(e)
sem direito a julgamento, e composta por dois Membros Titulares, sendo pelo menos uma(um)
necessariamente não vinculada(o) à Universidade de Brasília, e por uma(um) Suplente.
II – Da Composição de Bancas de Doutorado
Onde se lê:

Art. 3o. As bancas de doutorado devem ser compostas pelo (a) orientador (a), um membro titular
interno, um membro titular externo, preferencialmente de fora da UnB, um membro titular externo,



necessariamente de fora da UnB, e um membro suplente.
Leia-se:

Art. 3o. As bancas de doutorado devem ser compostas pela(o) Docente Orientadora (Orientador), um
membro titular interno, dois membros titulares externos, necessariamente de fora da UnB e um
membro suplente.
 
III – Da Composição de Bancas de Defesas de Projetos (Qualificação) de Mestrado e Doutorado
Onde se lê

Art. 4o. As bancas dos exames de qualificação de mestrado e de doutorado devem ser compostas pelo
(a) orientador (a), um membro titular interno, um membro titular externo, preferencialmente de fora da
UnB, e um membro suplente.
Leia-se:

Art. 4o. As bancas dos exames de qualificação de mestrado e de doutorado devem ser compostas
pela(o) Docente Orientadora (Orientador), um membro titular interno, um membro titular externo,
necessariamente de fora da UnB, e um membro suplente.
 
Ao ser aprovada pela CPG/PPGE na presente data, esta Instrução Normativa entra em vigor alterando
especificamente os artigos supracitados, permanecendo inalterados os demais artigos e parágrafos da
Resolução No. 16/2019, e revoga a Instrução Normativa do PPGE N.01/2020.
 

 
 

Profa. Dra. Claudia Marcia Lyra Pato
Coordenadora do PPGE

Presidente da CPG/PPGE

 
Brasília, 22 de outubro  de 2021.
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