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NORMA COMPLEMENTAR 003 PPAGRO DE 31 DE OUTUBRO DE 2018 
 

 
Estabelece os critérios para a distribuição de 
vagas de orientação de mestrado e doutorado 
entre os docentes do PPAGRO. 

 
 
 
Art. 1º Somente os professores permanentes do Programa de Pós-Graduação em 
Agronegócio poderão atuar como orientadores de mestrado e doutorado. 

 
§ 1º A cada processo seletivo a oferta de vagas de orientação pelo docente 

do programa ficará condicionada à comprovação de produção científica relevante 
que atenda aos critérios estabelecidos pela CPG, em consonância com os critérios 
de avaliação de cursos da área Interdisciplinar da CAPES. 

 
§ 2º Não poderão ofertar vagas os orientadores que tenham sob sua 

orientação aluno(s) de mestrado ou doutorado que tenha defendido a dissertação ou 
tese sem produção científica (artigo ou patente), proveniente do trabalho de 
pesquisa, submetida no período relativo à sua respectiva pós-graduação. 

 
§ 3º Docentes que tenham sob sua orientação alunos de mestrado ou 

doutorado em período de prorrogação, só poderão ofertar de orientação caso  
apresentem comprovante de submissão de pelo menos dois artigos, provenientes do 
trabalho de pesquisa. 

 
§ 4º Após o cumprimento, devidamente comprovado, das pendências 

relacionadas no parágrafo § 2º deste artigo e se atender a todos os requisitos de 
produção científica relacionados neste regulamento, o docente poderá ofertar vagas 
de orientação.  
 
Art. 2º A quantidade máxima de vagas ofertadas por docente será definida a cada 
processo seletivo de acordo com a oferta dos professores, limitada ao teto permitido.  

 

§ 1º Para cada orientação de doutorado, o docente deverá ofertar, pelo 
menos, uma orientação de mestrado. 

 
§ 2º Somente docentes que apresentem pelo menos 01 (uma) orientação de 

mestrado concluída, no PPAGRO ou em outros programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu, poderão habilitar-se para orientações de doutorado. 
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§ 3º Docentes visitantes poderão orientar até 02 (dois) estudantes de 
mestrado e/ou doutorado no programa, em qualquer momento, desde que cumpram 
as exigências para docente permanente; 

 
§ 4º O docente habilitado a orientar no PPAGRO poderá ter sob sua 

orientação no máximo 08 (oito) alunos simultaneamente, considerando todos os 
programas em que atua; 

 
§ 5º Terão prioridade na oferta de vagas para alunos de doutorado, os 

professores com projetos com financiamento em sua linha de pesquisa cadastrados 
na plataforma Sucupira. 

 
 
 
 
Goiânia, 31 de outubro de 2018. 
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