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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

PORTARIA Nº 1697/2021 - PROPG (11.01.06)
Nº do Protocolo: 23006.008886/2021-18
Santo André-SP, 06 de maio de 2021.
Trata dos procedimentos para banca examinadora do
Trabalho de Conclusão dos cursos de pós-graduação
lato sensu.
O PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 173, de 22 de março de 2018, publicada
no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 14, de 23 de março de 2018, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
O Regimento da Comissão de Especialização (CoE) da Pós-Graduação da
Universidade Federal do ABC - UFABC (Ato Decisório Consuni nº 174);
A Portaria CAPES Nº 36/2020;
A Portaria da Reitoria que prorroga a suspensão de atividades em virtude da
pandemia;
Súmula vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal que define a relação de
impessoalidade.

RESOLVE:
Art. 1º Os discentes dos cursos de pós-graduação lato sensu terão obrigatoriedade de
elaboração de trabalho de conclusão de curso, sob orientação de um professor do curso que
possua a titulação de Doutor, conforme normatizado no Regimento da Comissão de
Especialização (CoE).
Parágrafo único: Os trabalhos de conclusão de curso podem ser coorientados por qualquer
professor do curso.
Art. 2º A banca examinadora será composta por, no mínimo, por três avaliadores titulares,
sendo um deles, obrigatoriamente, o orientador que presidirá a banca, além de dois suplentes.
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§1º Entende-se por banca examinadora um grupo instituído para avaliar o trabalho de
conclusão de curso de um discente da especialização, podendo esta contar com apresentação
e argüição ou seguir regras específicas definidas no projeto pedagógico do curso, respeitadas
as condições citadas na presente portaria;
§2º Os coorientadores não terão direito a voto caso participem da Banca Examinadora
juntamente com o orientador, mas terão direito ao comprovante de participação na banca.
Art. 3º Na impossibilidade do orientador presidir a banca examinadora, essa poderá ser
presidida pelo coorientador; na ausência desse, caberá à Coordenação do Curso indicar o
presidente da banca dentre os docentes internos do curso.
Art. 4º A participação dos membros nas bancas examinadoras acontecerá exclusivamente em
"modo remoto" durante o período de suspensão de atividades devido à pandemia do
COVID-19, conforme instruções constantes dos anexos I e II desta Portaria.
§1º Entende-se como modo remoto a utilização de ferramentas de videoconferência,
webconferência ou outro suporte eletrônico de comunicação à distância equivalente, desde que
aceita institucionalmente, que torne possível a participação em tempo real de membro(s) da
banca, apesar de sua ausência física;
§2º Cabe à Coordenação do Curso aprovar a participação de membros da banca.
Art. 5º Fica a critério da Coordenação aprovar a realização de bancas por "modo remoto" após
o período de pandemia.
Art. 6º A participação de membro(s) da banca por sistema remoto deverá constar em ata, e o
presidente da banca deverá atestar, obrigatoriamente, que a avaliação foi realizada com o
suporte de sistema remoto, citando os nomes dos membros que participaram remotamente no
verso da ata.
§1º O presidente deverá assinar a ata no campo indicado com seu nome, assinar também no
espaço reservado para os examinadores ausentes espacialmente, porém presentes
temporalmente;
§2º O presidente deverá informar a avaliação final conforme anexo I desta Portaria.
Art. 7º Para elaboração da Ata, a Coordenação seguirá as instruções do Anexo I desta Portaria.
Parágrafo único: Em caso de remarcação da banca, a Coordenação procederá os mesmos
trâmites dispostos no Art. 7º.
Art. 8º Os cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau do discente, estão impedidos de participar de bancas examinadoras de trabalho
final de conclusão de curso.
Parágrafo único: É proibida a relação de parentesco citada nas seguintes situações:
I - Entre orientador e discente;
II - Entre coorientador e discente.
Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Especialização (CoE).
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação no Boletim de Serviços.
Página 26

Boletim de Serviço nº 1046
7 de maio de 2021

(Assinado digitalmente em 06/05/2021 15:03)
CHARLES MORPHY DIAS DOS SANTOS
PRO-REITOR(A) - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
PROPG (11.01.06)
Matrícula: 1676326

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando
seu número: 1697, ano: 2021, tipo: PORTARIA, data de emissão: 06/05/2021 e o código de verificação: 8f6397c90c

Página 27

