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RESOLUÇÃO n° 002/2020  

Regulamenta as Atividades Complementares do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário, nível 
Mestrado e Doutorado, da Universidade Federal de Goiás 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, considerando:  

a) o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação da UFG, aprovado na Resolução CEPEC nº. 
1403/2016; 

b) a responsabilidade social dos discentes com a qualidade e a gratuidade do curso de pós-graduação da 
universidade pública.  

R E S O L V E:  

Art. 1° - Regulamentar as Atividades Complementares para discentes do Programa de Pós-Graduação em 
Direito Agrário (PPDA), nível Mestrado e Doutorado, da Faculdade de Direito (FD) da Universidade Federal de 
Goiás.  

Art. 2° - As Atividades Complementares são atividades obrigatórias para a integralização curricular do PPGDA, 
elas podem ser escolhidas e desenvolvidas pelos discentes durante o período de vínculo, realizadas com a 
finalidade de ampliar a qualificação e reconhecer a contribuição do aluno às atividades relacionadas ao 
programa.  

§1º - Atividades realizadas por exigência do programa, da instituição, órgão regulador, norma de bolsa ou outra 
norma específica não serão consideradas como complementares.  

§2º Atividades utilizadas para fins de dispensa de exigências do programa, como exame de qualificação, dentre 
outros, não serão contabilizados créditos ao discente.  

§3º – Não serão aproveitadas atividades complementares realizadas fora do período de vínculo do aluno, 
mesmo quando realizadas em mesmo nível ou no mesmo programa. (Resolução CEPEC No. 1403/2016)  

Art. 3° - Constituem-se atividades complementares a participação em:  

I. atividades de docência;  
II. atividades de produção científica;  

III. atividades de qualificação; 
IV. atividades de extensão. 

Art. 4° - As atividades complementares do mestrado serão computadas conforme tabela constante no Anexo 
I, e para o Doutorado, conforme tabela constante no Anexo II. 



 

 

 

§1º . A integralização dos créditos dar-se-á somente após atingido o total de 4 créditos para o mestrado, 
conforme previsto no regulamento específico do programa, e será condicionada à apresentação dos 
documentos comprobatórios na secretaria do curso.  

§2º . A integralização dos créditos dar-se-á somente após atingido o total de 8 créditos (que correspondem ao 
mínimo de 60 pontos conforme tabela do anexo II) para o doutorado, conforme previsto no regulamento 
específico do programa, e será condicionada à apresentação dos documentos comprobatórios na secretaria 
do curso.  

§3º. A secretaria receberá a documentação para fins de integralização somente quando atingidos os créditos 
necessários, desprezada a parte fracionária.  

§4º. Os alunos deverão apresentar os comprovantes acompanhados de formulário próprio disponibilizado no 
portal do programa, ou via sistema de pós-graduação.  

§5º. As atividades contabilizadas em horas deverão ser convertidos em créditos, respeitando-se a proporção 
de 48h/crédito. (vide cepec)  

§6º. Atividades de participação em evento, apresentação e publicação, quando referentes a um mesmo 
trabalho serão contabilizadas uma única vez, sendo consideradas as horas ou créditos de maior valor.  

§7º. Deverão ser respeitados os limites máximos de horas/créditos conforme previsto nas tabelas dos Anexos.  

§8º. As atividades de produção científica serão contabilizadas somente se realizadas com a participação de 
pelo menos um docente permanente do programa como autor/co-autor e preferencialmente o orientador.  

§9º. Trabalhos serão considerados como completos somente quando explicitamente definidos pelo comitê do 
evento ou corpo editorial. 

Art. 5° - Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação do PPGDA.  

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revoganda a resolução PPGDA nº 001/2019 e revogando-se 
as disposições em contrário.  

Parágrafo único. Discentes que ingressaram no curso em 2019 obedecerão a resolução anterior, podendo 
entretanto optar pelo regime desta resolução.  

 

Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás, em 
Goiânia, 17 de abril de 2020. 

 

    

Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega 
Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Direito Agrário 

Faculdade de Direito - UFG 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Mestrado 

Componente da Resolução N° 002/2020 

 
1 Conforme artigo 15 da Resolução Conjunta-CONSUNI/CEPEC da UFG Nº 01/2017 

2 Envio de artigo para periódico científico. Apresentar comprovação de envio de pelo menos um artigo científico, mediante protocolo de 
recebimento, para publicação, em periódicos recomendados pelo programa, sendo o conteúdo do artigo parte de sua dissertação ou vinculado 
ao campo de pesquisa da dissertação, a critério do Colegiado do Programa.  Essa comprovação de envio de artigo para periódico científico na 
área pode ser feita junto com as atividades complementares, a fim de simplificar.  

3 Idem 
4 Idem 

Atividade Complementares  C.H. / Créditos  
Grupo I – Atividades de Docência 

Exercício obrigatório de estágio de docência em disciplina de Graduação da UFG, UFJ et UFcat 
com professores permanentes do PPGDA. 0 crédito 1 

Exercício voluntário de estágio de docência em disciplina de Graduação da UFG, UFJ e UFcat com 
professores permanentes do PPGDA. 

0,5 crédito 

Máximo: 0,5 crédito 
Grupo II – Atividades de Produção Científica 

Publicação de trabalho completo e com participação de professor permanente do PPGDA, de 
preferência o orientador, em periódico especializado nacional ou internacional com corpo 
editorial e com avaliação Qualis A ou B12. 

2 créditos 

Publicação de trabalho completo e com participação de professor permanente do PPGDA, de 
preferência o orientador, em periódico especializado nacional ou internacional com corpo 
editorial3. 

1 crédito 

Publicação de capítulo de livro com participação de professor permanente do PPGDA, de 
preferência o orientador, em obra publicada em editora acadêmica ou editora comercial com 
corpo editorial4. 

0,5 crédito 

Publicação de trabalho completo e com participação de professor permanente do PPGDA, de 
preferência o orientador, em anais de evento científico nacional ou internacional com corpo de 
revisores e com qualis E1 ou E2. 

0,5 crédito 

Máximo: 1 crédito 

Publicação de trabalho completo e com participação de professor permanente do PPGDA, de 
preferência o orientador, em anais de evento científico local ou regional com corpo de revisores  

0,25 crédito 

Máximo: 0,5 crédito 
Apresentação de trabalho completo em evento científico  0,25 crédito. Máximo: 0,5 crédito 

Participação na editoração da revista do PPGDA/FD da UFG  0,25 crédito por número e desde 
que a atividade seja comprovada 

                                            Grupo III – Atividades de Qualificação 



 

 

 

 

 

 

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DESTA TABELA E COMPROMETO-ME COM SEU CUMPRIMENTO A PARTIR 
DO INGRESSO NO PPGDA/UFG:  

Nome do Estudante: 

 
Data: ________/________/________.  

 

Assinatura: ________________________________________  

 

 
5 Serão verificadas a efetiva e ativa participação do discente nas redes.   

Participação em intercâmbios ou estágios de pesquisa relacionados ao tema da dissertação, com 
duração mínima de 1 (um) mês, certificada devidamente pela instituição hospedeira. 0,5 crédito 

Participação como ouvinte em eventos científicos (ex.: encontros, workshops, seminários, 
simpósios, congressos) na linha de pesquisa da dissertação. 

0,25 crédito por certificado 

Máximo: 0,5 crédito 

Participação como palestrante em eventos promovidos, organizados ou apoiados pela UFG, em 
área afim da linha de pesquisa da dissertação. 

0,25 crédito por certificado 

Máximo: 0,5 crédito 

Participação como ouvinte de cursos de aperfeiçoamento, na modalidade presencial, em área 
afim da linha de pesquisa da dissertação. 

0,25 crédito por certificado 

Máximo: 0,25 crédito 

Participação em comissão organizadora de eventos promovidos, organizados ou apoiados pelo 
PPGDA. 

0,25 crédito por evento 

Máximo: 0,25 crédito 

Participação como ouvinte em defesas de dissertação de mestrado ou tese de doutorado dos 
cursos de pós-graduação stricto-sensu da UFG. 

Mínimo obrigatório de 4 bancas 
em 24 meses 

Sem crédito 

Participação em redes nacionais e/ou internacionais de pesquisa internacionais de pesquisa5  

0,25 para rede nacional 

0,5 para rede internacional 

Máximo: 0,5 crédito 

Participação em projeto de pesquisa de docente do PPGDA (preferencialmente com o orientador) 
Obrigatório  

Sem crédito 
Grupo IV Atividades de Extensão 

Participação em projetos de extensão de docente do PPGDA (preferencialmente com o 
orientador) 

Obrigatório  

Sem crédito 



 

 

 

 

ANEXO II 

Doutorado 

Componente da Resolução N° 002/2020 

         TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ESTUDANTES DE DOUTORADO DO PPGDA/UFG  
 

NOME: 
 

No ITEM 1 – INTEGRAÇÃO COM A GRADUAÇÃO NA FD/UFG: PONTOS D 
 

1.1 TCCs orientados (concluídos no ano) 1   
 

1.2 PIBICs - PIVICs (ou assemelhados) orientados (concluídos no ano) 1   
 

1.3 Bancas de TCCs que participou 0,5   
 

1.4 Atividades com alunos de graduação não descritas acima 1   
 

TOTAL NECESSÁRIO 8   
 

No ITEM 2 – INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE (FORA DA FD/UFG): PONTOS D 
 

2.1 TCCs orientados fora da FD/UFG (concluídos no ano) 0,5   
 

2.2 PIBICs - PIVICs (ou assemelhados) orientados (concluídos no ano) 0,5   
 

2.3 Bancas de TCCs que participou fora da FD/UFG 0,5   
 

2.4 Demais Atividades Integradoras 0,5   
 

TOTAL NECESSÁRIO 2   
 

No ITEM 3 – ATIVIDADES ACADÊMICAS NA UFG: PONTOS D 
 

3.1 Assistir bancas e elaborar relatório - Mestrado 1   
 

3.2 Assistir bancas e elaborar relatório - Doutorado 1,5   
 

3.3 Assistir bancas e elaborar relatório de Concurso de Professor  1,5   
 

3.4 Palestras/apresentações de trabalho em eventos 0,5   
 

3.5 Participação na organização de eventos 1,5   
 

3.6 Participação em eventos (vale fora da UFG, mas em co-realização do PPGDA/UFG) 0,5   

 

3.7 Auxílio na editoração da Revista da FD da UFG 2   
 

3.8 

Auxílio a docente na elaboração de projetos de captação de recursos ou confecção 
de relatórios ou na realização de atividades de pesquisa (declaradas formalmente pelo 
professor) 

1,5 

  
 

TOTAL NECESSÁRIO 20   
 

No ITEM 4 – ATIVIDADES ACADÊMICAS FORA DA UFG: PONTOS D 
 

4.1 Assistir bancas e elaborar relatório - Mestrado 0,5   
 

4.2 Assistir bancas e elaborar relatório - Doutorado 0,5   
 

4.3 Assistir bancas e elaborar relatório de Banca de Concurso de Professor  0,5   
 

4.4 Palestras/apresentações de trabalho em eventos dentro do país 1,5   
 

TOTAL NECESSÁRIO 6   
 

No ITEM 5 – ATIVIDADES ACADÊMICAS FORA DO PAÍS: PONTOS D 
 

5.1 Palestras/apresentações de trabalho em eventos 2,5   
 



 

 

 

5.2 Participação na organização de eventos 2   
 

5.3 Participação e elaboração de relatório em eventos 1,5   
 

5.4 Realização de cursos ou estágios de curta duração (no mínimo 30 horas) 2,5   
 

5.5 Realização de estágio de pesquisa institucional (no mínimo 30 dias) 2,5   
 

5.6 Realização de doutorado sanduíche aprovado pelo PPGD 3   
 

                                                                                                                           TOTAL NECESSÁRIO 6   

     

No ITEM 6 – PUBLICAÇÕES NACIONAIS* PONTOS   

6.1 Publicações em periódicos nacionais Qualis A1  2,5   

6.2 Publicações em periódicos nacionais Qualis A2  2   

6.3 Publicações em periódicos nacionais Qualis B1  1   

6.4 Publicações em periódicos nacionais Qualis B2  0.5   

6.5 Publicações em periódicos nacionais Qualis B3, B4,ou B5  0.25   

6.6 Capítulos de livros publicados  0.25   

6.7 Livros organizados (coletâneas) – L4  1   

6.8 Livros organizados (coletâneas) – L3 e L2  0.5   

6.9 Livros de autoria própria (ainda que em coautoria)  2   

                                                                                                                           TOTAL NECESSÁRIO 4   

 *Com aderência ao tema do PPGDA    

     

No ITEM 7 – PUBLICAÇÕES INTERNACIONAIS* PONTOS   

7.1 Publicações em periódicos internacionais Qualis A1  3.5   

7.2 Publicações em periódicos internacionais Qualis A2 3   

7.3 Publicações em periódicos internacionais Qualis B1  2   

7.4 Publicações em periódicos internacionais Qualis B2 1.5   

7.5 Publicação em periódicos fora do país (sem qualis ou qualis menor)  1   

7.6 Capítulos de livros publicados fora do Brasil  1   

7.7 Livros organizados (coletâneas) fora do Brasil  3   

7.8 Livros de autoria própria (ainda que em coautoria) fora do Brasil  3.5   

                                                                                                                           TOTAL NECESSÁRIO 4   

 *Com aderência ao tema do PPGDA    

     

     

ITEM  

 

PONTOS DOUTORADO Pontos 
Obtidos  

 

 

1 8    

2 2    

3 20    

4 6    

5 6    

6 e 7 4    

TOTAL 60    



 

 

 

     
     
     
     
 

1. A obtenção de pontos no item 5 pode ser dispensada caso o doutorando comprove 
ter solicitado auxílio financeiro para viagem e não ter obtido.  

2. Os itens 6 e 7 são alternativos e compensáveis reciprocamente. O aluno não precisa 
cumprir os dois itens. Pode contabilizar o total previsto em cada um dos campos em 
conjunto ou separadamente.  

3. O total final exigido é superior à soma das partes, pois o aluno deve procurar exceder 
os mínimos estabelecidos. A partir de 60 pontos os créditos de atividades 
complementares podem ser validados.  

4. É obrigatória a participação em pelo menos 02 (duas) Semanas de Integração para 
doutorandos.  

5. As atividades eventualmente realizadas antes do ingresso do aluno no programa não 
se incluem entre as atividades complementares.  

 

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DESTA TABELA E COMPROMETO-ME COM SEU 
CUMPRIMENTO A PARTIR DO INGRESSO NO PPGDA/UFG:  

Nome do Estudante: 

 
Data: ________/________/________.  

 

Assinatura: ________________________________________  

 
 

   

     
     
     
     
     
 

  
   

     
     

 

   

 


