
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

NORMA(S)

ALTERAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTAR Nº 01/2022

Regulamenta a obtenção de créditos em A�vidades
Complementares do Programa de Pós-Graduação em
Agronegócio da Universidade Federal de Goiás.

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação (CPG) em Agronegócio da Universidade Federal de Goiás,
em reunião realizada em 21 de novembro de 2022, RESOLVE:

 

Ar�go 1°. Definir normas e critérios específicos para regulamentar a validação de A�vidades Complementares
como componente da estrutura curricular do Programa de Pós- Graduação em Agronegócio e o seu registro
no Histórico Escolar do aluno, considerando o previsto na resolução CEPEC nº 1403/2016/UFG.

Ar�go 2°. Cada crédito em a�vidade complementar será correspondente a 48 horas de a�vidades.

Ar�go 3°. Serão atribuídos dois (2) créditos para as a�vidades complementares no Programa de Pós-
Graduação em Agronegócio, no nível de Mestrado.

Ar�go 4°. Serão atribuídos quatro (4) créditos para as a�vidades complementares no Programa de Pós-
Graduação em Agronegócio, no nível de Doutorado.

Ar�go 5°. Não será possível o aproveitamento de créditos em a�vidades complementares entre o Mestrado e
o Doutorado.

Ar�go 6°. Serão consideradas, para fins desta norma, as seguintes a�vidades complementares com os seus
respec�vos créditos:

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO

A�vidades de ensino no âmbito da
UFG (exceto professor subs�tuto,
estágio docência e ensino como
a�vidade profissional)

16h Relatório final com assinatura do
professor responsável pela disciplina

Par�cipação em eventos cien�ficos
da área: Congressos, Seminários,
Simpósios, Mesa Redonda e
Workshop (por evento)

Evento Local: 1h;

Cer�ficado do evento
Evento Regional: 2h;

Evento Nacional: 4h;

Evento internacional: 10h

Apresentação de trabalhos em
eventos cien�ficos (por evento ou
por ar�go), oral ou pôster

2h por apresentação Cer�ficado do evento ou ANAIS



Aceite ou publicação de ar�gos
cien�ficos em periódico no Qualis
nos estratos A a B2 (por ar�go
aceito), desde que o trabalho tenha
par�cipação de docente do
PPGAGRO.

4h E-mail ou documento enviado pelo
periódico comprovando o aceite do
ar�go, contendo data prevista para
publicação ou sumário dos ar�gos da
edição

Aceite ou publicação em periódico
no Qualis nos estratos B3 a B5 (por
ar�go aceito), desde que o trabalho
tenha par�cipação de docente do
PPGAGRO.

1,5h

E-mail ou documento enviado pelo
periódico comprovando o aceite do
ar�go, contendo data prevista para
publicação ou sumário dos ar�gos da
edição

Publicação de produtos técnicos

3h – com par�cipação de
docente do PPGAGRO

Ficha catalográfica

2h – sem par�cipação de
docente do PPGAGRO

Publicação de livro com ISBN –
Autoria/coautoria e classificação
Qualis do Livro, desde que o
trabalho tenha par�cipação de
docente do PPGAGRO.

4h – com par�cipação de
docente do PPGAGRO

3h – sem par�cipação de
docente do PPGAGRO

Publicação de livro com ISBN –
Editoria/organização e classificação
Qualis do Livro, desde que o
trabalho tenha par�cipação de
docente do PPGAGRO.

2h – com par�cipação de
docente do PPGAGRO

1h – sem par�cipação de
docente do PPGAGRO

Publicação de livro com ISBN –
Tradução 1h Ficha catalográfica

Publicação de capítulo de livro com
ISBN, desde que o trabalho tem
par�cipação de docente do
PPGAGRO.

1h Sumário dos capítulos do livro

Publicação de textos de divulgação
em sites, jornais e revistas de ampla
circulação (online ou impresso)

0,5h Cópia do texto e data de publicação
(comprovante)

Par�cipação em projetos de
pesquisa coordenados por
professores do PPGAGRO  (total
permi�do durante a realização do
curso), exceto projeto de sua
dissertação ou tese.

20h  

Par�cipação em cursos de extensão
ou capacitação (presenciais ou
remotos) relacionados à a�vidade
de pesquisa (por curso)

0,5h Cer�ficado de par�cipação

Par�cipação na formulação de
parcerias e projetos  5h Relatório detalhado com assinatura

do docente envolvido



Par�cipação em cursos de
verão/inverno que abordem escrita
cien�fica de ar�gos, dissertação e
tese; u�lização de so�wares;
instrumentos de pesquisa;
instrumentos de financiamento de
pesquisa

2h cer�ficado

Ministração de cursos de
verão/inverno que abordem escrita
cien�fica de ar�gos, dissertação e
tese; u�lização de so�wares;
instrumentos de pesquisa;
instrumentos de financiamento de
pesquisa

5h Cer�ficado

Criação e par�cipação de grupos de
estudo ou grupos de pesquisa. É
necessário atender à resolução de
representação estudan�l da UFG ou
às normas para criação de grupos de
pesquisa do CNPq

10 horas por semestre por
par�cipação efe�va

Relatório do docente líder ou
presidente do grupo no caso de
representação estudan�l

Ministração de cursos de curta
duração, como cursos de extensão
ou minicursos em eventos
cien�ficos (pontuação por curso,
independente de carga horária)

1h Cer�ficado

Par�cipação em bancas de defesa
de TCC 0,5h Declaração do orientador (presidente

da banca)

Palestras ou conferências
ministradas 1h Cer�ficado

Membro em bancas de defesa (nível
mestrado) 1h Ata

Par�cipação (como ouvinte) em
defesas de Dissertação ou Tese* -
limitado a 1h

0,25h Declaração do orientador (presidente
da banca)

Par�cipação em comissões
organizadoras de eventos 5h 

Declaração do presidente do evento
ou material de divulgação que
contenha a informação

Par�cipação como representante
discente no Colegiado do PPGAGRO
ou em Comissões Administra�vas do
PPGAGRO (por comissão/ano),
espaços de discussão, espaços de
observação ou controle social.

3 horas por semestre de
par�cipação efe�va 

Cer�ficado ou declaração do
coordenador/chefia/presidência dos
espaços

 

Ar�go 7°. Poderão ser validadas as a�vidades desenvolvidas até trinta (30) dias antes do agendamento da
defesa do produto final.



Ar�go 8°. A comprovação das a�vidades complementares deve ser realizada mediante entrega dos
documentos à Secretaria do PPGAGRO, conforme o Ar�go 6 desta referida norma.

Ar�go 9°. A validação das a�vidades complementares será realizada pela Comissão de Bolsas e
Acompanhamento Discente.

Ar�go 10°. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa ou pela Coordenadoria de Pós-
Graduação (CPG). Ar�go 11°. Esta Norma entra em vigor na data da sua aprovação, revogando-se as
disposições em contrário.

 

Documento assinado eletronicamente por Sybelle Barreira, Coordenadora de Pós-Graduação, em
22/11/2022, às 07:25, 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 3349885 e o código CRC 6F97245B.

Referência: Processo nº 23070.013146/2022-19 SEI nº 3349885

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

