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Instrução normativa nº 01/2021 – Mudança de Orientação 
 

Disciplina o processo de mudança 
de orientação de discentes com 
matrícula regular nos cursos de 
Mestrado ou de Doutorado do 
Programa de Pós-graduação em 
Educação da Universidade Estadual 
do Ceará (PPGE/UECE). 

 
Considerando a necessidade de estabelecer normas e procedimentos para os 
casos de mudança de orientação de discentes de Mestrado e Doutorado, a 
Coordenação do PPGE/UECE, após aprovação do Colegiado, resolve: 

 
Art. 1º - A mudança de orientação poderá ocorrer tanto a pedido de docentes 
quanto por interesse de discentes, desde que por razões fundamentadas. A 
solicitação deve ser encaminhada à Coordenação do PPGE/UECE, que, após 
avaliação e tratativas entre as partes envolvidas, encaminhará as medidas 
adotadas para apreciação e aprovação do Colegiado do PPGE/UECE. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O pedido de mudança de orientação deve ser 
considerado uma situação de extrema excepcionalidade, podendo ser solicitado 
por discentes e/ou docentes, por meio de processo formal e em formulário 
específico (Anexos I e II) com justificativa relacionada a um ou mais dos 
seguintes aspectos: 
1) divergências teórico-metodológicas ou discordâncias do processo de 
orientação e elaboração do texto de qualificação, de dissertação e/ou de tese; 
2) questões éticas relacionadas à elaboração dos textos de qualificação, de 
dissertação, de tese ou publicações de produções científicas qualificadas; 
3) mudança de objeto ou afinidades teórico-metodológicas, desde que em 
comum acordo entre todas as partes envolvidas; 
4) outra justificativa, devidamente especificada e fundamentada. 

 
Art. 2º - A mudança de orientação, dada sua excepcionalidade, deverá ocorrer, 
preferencialmente, até 90 (noventa) dias antes do prazo regimental estabelecido 
para o exame de qualificação, assim como para a defesa de dissertação ou tese. 

 
§1º - Se o pedido de mudança acontecer em período menor que o prazo 
estabelecido no caput do artigo, deverá vir anexado à justificativa um plano de 
trabalho exequível respeitando-se o tempo restante para a conclusão do curso, 
assim como a definição de uma nova data de exame de qualificação. 

§2º - Caso a mudança de orientação envolva mudança de Linha de Pesquisa, 
mesmo que de comum acordo entre as partes e anterior a 90 (noventa) dias, 
será necessário o plano de trabalho para avaliação e aprovação do processo de 
mudança. 

 
Art. 3º - Os pedidos de mudança de orientação originados por docentes só serão 
levados ao Colegiado quando houver indicação e aceite de substituição, sendo 
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a Coordenação a instância mediadora. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Na situação em que não haja interesse de docentes 
para orientação, caberá à Coordenação, consultado o Colegiado, nomear 
comissão para mediar a questão no prazo limite de 60 (sessenta) dias, buscando 
evitar prejuízos na orientação. 

 
Art. 4º - Em qualquer situação de mudança, após a aprovação do Colegiado, 
caberá à Coordenação informar oficialmente todas as partes envolvidas. 

 
Art. 5º - Os casos omissos serão discutidos e aprovados pelo Colegiado do 
PPGE/UECE, observando-se o Regimento Geral da UECE, Regimento Interno 
do PPGE/UECE e outros normativos, amparados pela razoabilidade e resguardo 
de discentes, de docentes e do Programa. 

 
Art. 6º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Fortaleza, 13 de janeiro de 2021. 
Aprovada em reunião ordinária do Colegiado do PPGE/UECE. 

 
 
 

Prof. Dr. João Batista Carvalho Nunes 
Coordenador do PPGE/UECE 
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Anexo I – Formulário de Solicitação de Mudança de Orientação (Discente) 

 

 
Eu,            

aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de       do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará 

(PPGE/UECE) , sob a matrícula   , atualmente orientado(a) pelo (a) 

Prof(ª). Dr(ª)       , venho, por meio 

desta, solicitar à Coordenação do PPGE/UECE a mudança de orientação, que, se 

aprovada, passará a ser exercida  pelo(a)  Prof(ª).  Dr(ª) 

  . O pedido é motivado 

por        

  . 
 

 
Manifestação do(a) orientador(a) atual: 

 

 

 

Manifestação do(a) futuro(a) orientador(a): 

 

 

 

 

Fortaleza, de de 202   . 
 
 

 

Assinatura do Discente Solicitante 
De acordo: 

 
 

 

Assinatura do Orientador Atual Assinatura do Orientador Proposto 
 

 

Para uso da Coordenação: 

 

Aprovado ( ) Não aprovado ( ) 
Reunião do Colegiado do PPGE/UECE 
realizada em: / /  
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Anexo II – Formulário de Solicitação de Mudança de Orientação (Docente) 

 

 
Eu, , 

docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do 

Ceará (PPGE/UECE), designada(o) a orientar a(o) estudante de (Mestrado/Doutorado) 

  , venho por meio desta, solicitar à Coordenação do 

PPGE/UECE a mudança de orientação, que, se aprovada, passará a ser exercida 

pelo(a) Prof(ª). Dr(ª)   . O pedido 

é  motivado  por 

 

  . 
 

 
Manifestação do(a) orientando (a): 

 

 

 

Manifestação do(a) futuro(a) orientador(a): 

 

 

 

 

Fortaleza, de de 202   . 
 
 

 

Assinatura do Docente Solicitante 
 

De acordo: 
 
 

 

Assinatura do Discente Assinatura do Orientador Proposto 
 

Para uso da Coordenação: 

 

Aprovado ( ) Não aprovado ( ) 
Reunião do Colegiado do PPGE/UECE 
realizada em: / /  
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