
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA EA 03, DE 09 DE SETEMBRO DE 2022

Considerando o OFÍCIO CIRCULAR Nº 34/2022/PRPG/UFG, processo nº 23070.030951/2022-07 e à luz das portarias e resoluções
vigentes, a coordenadoria do PPGAGRO resolve:

 

1. Que as reuniões que não demandam quórum mínimo possam, conforme acordado entre os par�cipantes, ocorrer em
caráter remoto, sejam elas, reuniões entre colegas para discussões per�nentes ao PPGAGRO, para orientação de
estudantes e demais orientações e supervisões de a�vidades de ensino e pesquisa;

2. Que o estágio docência, de acordo com o Art. 06 da NORMA INTERNA DO PPAGRO N° 06, DE 28 DE MARÇO 2018, possa ser
cumprido em a�vidades remotas, de acordo com a demanda apresentada pela disciplina ou órgão;

3. Que reuniões que necessitam quórum mínimo devem ter par�cipação remota em, no máximo, 30% do quórum mínimo;

Os primeiros professores que enviarem jus�fica�va terão a vaga para par�cipação remota;

Os professores com comprovação de viagem para reuniões e/ou eventos fora de Goiânia, poderão par�cipar remotamente,
sem serem incluídos nos 30% do quórum mínimo.

4. Que membros externos e coorientadores externos à UFG poderão par�cipar remotamente de bancas de exame de
qualificação, defesa de projeto e defesa de produto final;

Demais membros devem par�cipar em formato presencial;

Não haverá pagamento de diária para membro orientador externo à UFG.

5. Que a par�cipação de convidados externos ou internos à UFG em disciplinas e de modo remoto está autorizada, desde que
não sejam os professores da disciplina, e isso deverá constar no plano de ensino da disciplina, cujo planejamento de oferta
deve ser aprovado pela CPG, conforme o Art. 17 da Resolução CEPEC/UFG Nº 1403, incluindo disciplinas iniciadas antes da
publicação da Portaria UFG Nº 1114, de 29 de março de 2022.

 

Os casos omissos nesta Instrução Norma�va serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em
Agronegócio da UFG.

 

Documento assinado eletronicamente por Sybelle Barreira, Coordenadora de Pós-Graduação, em 09/09/2022, às 09:55,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3175225 e o código CRC E9DB3C4C.

Referência: Processo nº 23070.049332/2022-88 SEI nº 3175225

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

