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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA E 

BIODIVERSIDADE 

NORMA INTERNA Nº 01/2020 

Estabelece critérios para atividades 

complementares no Programa de Pós-

graduação em Biotecnologia e Biodiversidade. 

 

 

Considerando que o Artigo 32 da Resolução CEPEC 1521 estabelece que os alunos podem 

solicitar créditos em tais atividades de acordo com norma interna específica, a Coordenadoria 

do PGBB-Goiás resolve: 

Artigo 1o - Serão atribuídos até dois créditos a atividades complementares no Programa de Pós-

Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade. 

Parágrafo único – Para efeito de atribuição de créditos, serão válidas as atividades 

complementares realizadas e comprovadas no período em que o estudante estiver 

regularmente matriculado no Programa 

Artigo 2o -  Serão consideradas atividades complementares (sumarizadas no quadro 

apresentado no anexo desta Norma):  

I – Participação em evento científico nacional ou internacional com apresentação de trabalho 

publicado em anais ou similares, do qual o interessado seja o primeiro autor e esteja 

relacionado ao seu trabalho de tese ou dissertação – 0,5 (meio) crédito/evento nacional ou 

1(um) crédito/evento internacional, podendo atingir no máximo 1 crédito. Apresentação de 

trabalhos na forma de pôster – 1 crédito para 4 pôsteres em congresso nacional ou 1 crédito 

para 2 pôsteres em congresso internacional, se aluno for 1º autor. 

II – Participação como aluno em cursos ou estágios de treinamentos ou complementação 

relacionados à área de concentração em que a tese  está sendo desenvolvida – 1 (um) crédito 

a cada 96 (noventa e seis) horas de atividades, podendo atingir no máximo 1 crédito, desde 

que o certificado comprobatório contenha a carga horária realizada.  

III – Livro ou Capítulo de livro em editora com ISBN e que atenda os critérios estabelecidos pela 

área de Biotecnologia e Biodiversidade da CAPES – 1 (um) crédito/obra. O aluno poderá atingir 

no máximo 2 créditos neste item.  

IV – Artigo científico como primeiro autor em revista classificada pela área biotecnologia da 

CAPES com Qualis ≥ B1 – 2 (um) crédito/artigo; enquanto autor colaborador - 0,5 (meio) 

crédito/artigo. O aluno poderá atingir no máximo 2 créditos neste item.  

V- Participação em atividades acadêmicas e/ou científicas promovidas pelo Programa de Pós 

Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade – 1 crédito/64 horas. O aluno poderá atingir no 

máximo 2 créditos neste item. 
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ANEXO da Norma PGBB 001/2020 

Serão consideradas, para efeito de integralização de créditos, as atividades 
complementares relacionadas no quadro a seguir. 

 

Atividades Complementares 
Equivalência 

em Créditos 

Limite de 

Aproveitamento 

Participação em evento científico 

nacional ou internacional com 

apresentação de trabalho publicado 

em anais ou similares, do qual o 

interessado seja o primeiro autor e 

que esteja relacionado ao seu 

trabalho de tese ou dissertação. 

Evento nacional 0,5 

1 

Evento internacional 1 

Apresentação de trabalho na forma 

de painel/pôster, sendo o discente 

o primeiro autor. 

Evento nacional 0,25 

2 

Evento internacional 0,5 

Participação como discente em 

cursos ou estágios, de treinamento 

ou complementação, relacionados à 

área de concentração em que a 

tese está sendo desenvolvida, desde 

que o certificado comprobatório 

contenha a carga horária realizada. 

96 horas 1 1 

Livro ou Capítulo de livro em editora 

com ISBN e que atenda aos critérios 

estabelecidos pela área de 

Biotecnologia e Biodiversidade da 

CAPES. 

Obra 1 2 

Artigo publicado em periódico 

classificado pela área de 

Biotecnologia da CAPES com Qualis 

≥ B1. 

Autoria 2 

2 

Coautoria 0,5 

Participação em atividades 

acadêmicas e/ou científicas 

promovidas pelo Programa de Pós-

Graduação em Biotecnologia e 

Biodiversidade. 

64 horas 1 2 


