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NORMA COMPLEMENTAR PPAGRO Nº 005 de 07 de outubro de 2016  
 

Estabelece critérios para a mudança de nível 
do mestrado para o doutorado  

 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio, em consonância 
com a Resolução CEPEC 1403, em reunião realizada em 07 de outubro de 2016, 

 
 

RESOLVE 

 
Art. 1º - O discente do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio, nível 

Mestrado, poderá solicitar mudança de nível para o Doutorado, desde que:  
 

I - faça a solicitação antes de completar 18 (dezoito) meses a partir da data da 
primeira matrícula em nível de Mestrado;  

II - tenha completado todos os créditos em disciplinas exigidas para o Mestrado com 
conceito A. 

III - a mudança de nível seja recomendada e assumida pelo orientador, com a 
devida justificativa, por escrito.  

IV - tenha pelo menos dois artigos publicados ou aceitos para publicação, referente 
ao seu trabalho de dissertação, em periódico com corpo editorial, avaliado como, no 
mínimo, Qualis B1. 
V – faça o exame de qualificação, sendo apresentado o trabalho de dissertação que 
esteja desenvolvendo, com todos os resultados já obtidos e a nova proposta de 
trabalho, seguido de arguição. 
 
Art. 2º. Será constituída uma banca examinadora formada por três professores 

permanentes do programa indicados pela Coordenação do Programa para avaliar a 
solicitação de mudança de nível.  
Parágrafo único – é vedado ao (à) pretenso orientador (a) integrar a banca de que 
trata a presente resolução, o qual, a juízo da banca assim constituída, poderá ser 
chamado por esta para prestar esclarecimentos que se façam necessários. 
 
Art. 3º. O (a) pretenso (a) orientador (a) deverá ter no mínimo um doutorado 
orientado, defendido e aprovado, neste e/ou em outros programas. 
 
Art. 4º. Quando aprovado (a) em todas as provas e sendo classificado e selecionado 

em acordo com o número de vagas ofertando pelo (a) pretenso (a) orientador (a), o 
(a) candidato deverá proceder à matrícula no curso em nível de doutorado, conforme 
o estabelecido no edital.  
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Art. 5º. O limite anual de mudança de nível permitido para os bolsistas CAPES é de 

3 (três) alunos ou até 20% dos bolsistas da agência, matriculados no nível de 
mestrado. 
 
Art. 6º. O aluno beneficiado com a promoção antecipada para o doutorado deve 

manter junto ao curso e a Capes o compromisso de concluir, no prazo máximo de 
três meses, a partir da data da seleção para a referida mudança de nível, o seu 
programa de mestrado, inclusive com a respectiva redação e defesa da dissertação, 
nos moldes estabelecidos pelo curso para a conclusão do mestrado não antecipado. 
 
Art. 7º. Os alunos bolsistas da CAPES promovidos pelos Programas de Pós-

Graduação nas condições estabelecidas nesta Norma Complementar, terão suas 
bolsas complementadas para o nível de doutorado, por até quatro anos, a partir da 
referida mudança de nível. 
 
Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de 
Pós-Graduação em Agronegócio. 
 
Art. 10º – Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 
 

Goiânia, 07 de outubro de 2016. 
 
 
 

Prof. Dr. Gabriel da Silva Medina 
Coordenador da Pós-Graduação em Agronegócio 


