PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO AGRÁRIO

Senhor(a) Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário, __________________________________________
_______________________________________________________________________________________, aluno(a) regularmente
matriculado(a)

no

curso

de

Mestrado,

ano

de

ingresso

__________,

orientando(a)

do(a)

Prof(a)

Dr(a)

___________________________________________________________________________________________________________
requer o registro das atividades complementares, conforme dados abaixo.

ATIVIDADE COMPLEMENTARES

Grupo I – Atividades de Docência
Exercício obrigatório de estágio de docência em disciplina de Graduação da
UFG, UFJ et UFcat

C.H. /
CRÉDITOS
CRÉDITOS

0 crédito

Nº DA PÁGINA
ONDE CONSTA
O
COMPROVANTE
DA
REALIZAÇÃO
DA ATIVIDADE

1

0,5 crédito
Exercício voluntário de estágio de docência em disciplina de Graduação da UFG,
UFJ e UFCAT com professores permanentes do PPGDA.
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
2 créditos
internacional com corpo editorial e com avaliação Qualis A ou B12
Publicação de trabalho completo e com participação de professor permanente do
PPGDA, de preferência o orientador, em periódico especializado nacional ou
1 crédito
internacional com corpo editorial3
0,5 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
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
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

0,5 crédito
Máximo: 1
crédito
0,25 crédito
Máximo:0,5
crédito

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
5 Serão verificadas a efetiva e ativa participação do discente nas redes.
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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
Participação em intercâmbios ou estágios de pesquisa relacionados ao tema da
dissertação, com duração mínima de 1 (um) mês, certificada devidamente pela
instituição hospedeira.

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

0,5 crédito
0,25 crédito
por
certificado

Máximo: 0,5
crédito
0,25 crédito
por
Participação como palestrante em eventos promovidos, organizados ou apoiados certificado
pela UFG, em área afim da linha de pesquisa da dissertação.
Máximo: 0,5
crédito
0,25 crédito
por
certificado
Participação como ouvinte de cursos de aperfeiçoamento, na modalidade
presencial, em área afim da linha de pesquisa da dissertação.
Máximo:
0,25 crédito
0,25 crédito
por evento
Participação em comissão organizadora de eventos promovidos, organizados ou
apoiados pelo PPGDA.
Máximo:
0,25 crédito
Mínimo
obrigatório
de 4 bancas
Participação como ouvinte em defesas de dissertação de mestrado ou tese de
em 24 meses
doutorado dos cursos de pós-graduação stricto-sensu da UFG.
Sem crédito
0,25 para
rede
nacional
Participação em redes nacionais e/ou internacionais de pesquisa internacionais de
0,5 para rede
pesquisa5
internacional
Máximo: 0,5
crédito
Participação em projeto de pesquisa de docente do PPGDA (preferencialmente
com o orientador)

Obrigatório
Sem crédito
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Grupo IV – Atividades de Extensão
Participação em projetos de extensão de docente do PPGDA (preferencialmente
com o orientador)

Obrigatório
Sem crédito

TOTAL

Pede deferimento.
Goiânia, ____/______/__________
____________________________________________________

Defiro: ( ) Indefiro ( ) Em: _____/_______/_________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________
_________________________________________
Profa. Dra. Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega
Coordenadora do PPGDA
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