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                    PROGRAMA DE DOUTORADO E MESTRADO EM 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FUMEC / FACE 
 

 
Instrução Normativa nº 12/2016 

 
 
 

A presente Instrução Normativa normatiza o 
credenciamento de coorientador(a) no 
Programa de Doutorado e Mestrado em 
Administração.  
 
 

 
Art.1.º Será facultado o credenciamento de coorientador para 
discentes regularmente matriculados no Programa de Doutorado e 
Mestrado em Administração da Universidade FUMEC. 
 
 

Art. 2.º Para o credenciamento do(a) coorientador(a) no PDMA será 
exigido:  
 
I – Carta do(a) orientador(a) solicitando o credenciamento do 
coorientador(a) (Anexo I, p.2); 
II – Carta de aceitação emitida pelo(a) o(a) coorientador(a) (Anexo 
II, p. 3);  

III – Ficha cadastral do(a) coorientador(a) (Anexo III, p. 4); 

VI –  Ata de homologação do Colegiado. 

 

 

Art. 3.º A partir da designação do(a) coorientador(a), o(a) discente 
deverá constar nos documentos e relatórios entregues pelo(a) 
aluno(a), bem como no trabalho de conclusão de curso.  

 

Art. 4.º A coorientação será homologada em reunião do Colegiado. 
 

 

A presente Instrução Normativa foi aprovada pelo Colegiado do Programa 
de Doutorado e Mestrado em Administração na reunião de nº. 63.ª de 
09/05/2016. 

 
Belo Horizonte, 10 de maio de 2016. 

 

Profa. Dra. Cristiana Fernandes De Muÿlder 
Coordenadora do Programa de Doutorado e Mestrado em Administração 

da Universidade FUMEC 
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SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE COORIENTADOR 
Anexo I 

 

 
Ao  
Programa de Doutorado e Mestrado em Administração 
A/C: Profª. Drª. Cristiana Fernandes De Muÿlder 
 

Prezada Coordenadora do PDMA, 

 

Venho pela presente solicitar o credenciamento do(a) Prof(a). Dr.  
_____________________________________________________________a atuar 
como coorientador(a) do(a) discente insira o nome do(a) discente, 
nível indique se é doutorado ou mestrado, que desenvolve a indique 
qual trabalho – tese ou dissertação, sob a minha orientação. 

A solicitação do credenciamento do(a) referido(a) professor(a) 
justifica-se pelo abaixo exposto: 

JUSTIFICATIVA . 

 

Local, ___ de ___________________ de _______.  

 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) Orientador(a) 
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CARTA DE ACEITAÇÃO DE COORIENTAÇÃO 
Anexo II 

 

 

À 
Coordenação do Programa de Doutorado e Mestrado em Administração 
(PDMA) da Universidade FUMEC 
 

Assunto: Aceitação de Coorientação 

 

Prezado(a) Coordenador(a), 

 

 

Eu, nome do coorientador,  venho manifestar o aceite para atuar como 
coorientador(a) do(a) nome do aluno, nível (mestrado ou doutorado), 
que desenvolve a (dissertação ou tese), intitulada: 
“__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________”, 
sob a orientação do(a) Prof.(a) Dr(a). 
______________________________________. 

 

Instituição de origem: ______________________________ 
 
Departamento / Setor: _______________________________ 
 
 

Local, ______ de _______________ de ______. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) orientador(a) 
 

Doutor em _____________________________ 
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  FICHA CADASTRAL COORIENTADOR 

ANEXO III 

 

Situação 

( ) Docente da FUMEC 

 ( ) Unidade 

 ( ) Programa de Stricto Sensu 

( ) Docente externo à FUMEC 

 (  ) Instituição _______________________________________ 

 (  ) Programa de Stricto Sensu __________________________ 

 (  ) Centro de Pesquisa ou Unidade ______________________ 

 

Dados Pessoais 

Nome: _______________________________________________ 

Naturalidade: ______________________________ 

Data de nascimento:  ______ de __________________ de ________ 

Nacionalidade: ____________________________   

Nº do CPF ou Passaporte: _____________________________ 

Currículo na Plataforma Lattes anexo:  Sim (  )  Não (  ) 

Endereço residencial: ___________________________________________________ 
 
Endereço comercial: _____________________________________________________ 
 
Telefones: _______________________ celular: __________________________ 
 
E-mail: ________________________________________________ 
 

Dados do Título de Doutorado: 
 

Instituição: _________________________________________________ 
 
Área: ______________________________________________ 
 
Ano Obtenção: ______________________________________ 


