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Capítulo I 

Do Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento de Docentes 

Art. 1º O corpo Docente será constituído por Doutores credenciados pela 

Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) do PPGA-UFG. 

§ 1º Poderão ser credenciados Doutores da UFG e de outras Instituições 

do Brasil e do exterior, cuja formação técnico-científica apresente afinidade com as áreas de 

concentração e as linhas de pesquisa do PPGA. 

Art. 2º O credenciamento de Docentes no PPGA será realizado pela CPG, 

com base nos critérios estabelecidos na Resolução CEPEC 1461 e nas Normas Internas do 

PPGA e, desde que não transgridam os critérios do Regulamento dos Programas de Pós-

Graduação da UFG vigente.  

Art. 3º Para efeito de Credenciamento junto ao PPGA, os Docentes 

deverão ser designados como:  

I. Permanentes: Docentes que atuam de forma direta e contínua no PPGA, 

desenvolvendo atividades regulares de ensino na Pós-Graduação, 

participando de projetos de pesquisa do Programa, orientando discentes 

de Mestrado e/ou Doutorado para o desenvolvimento de suas 

Dissertações e/ou Teses, desempenhando, ainda, funções administrativas 

necessárias para o funcionamento do mesmo; 

II. Colaboradores: Docentes que contribuem para o PPGA ministrando 

disciplinas e colaborando de forma sistemática no desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e/ou atividade de coorientação de discentes; 

III. Visitantes: Docentes ou pesquisadores com vínculo funcional com 

outras Instituições que sejam liberados das atividades correspondentes a 

tal vínculo para colaborarem, por um período contínuo e em regime de 

dedicação integral. Ainda, integram essa categoria os Docentes cuja 

atuação no Programa é viabilizada por contrato de trabalho temporário 

ou por bolsa concedida para esse fim, pela própria instituição ou pelas 



agências de fomento. Os Docentes visitantes devem atuar em projetos de 

pesquisas e/ou atividades de ensino do Programa, permitindo-se que 

atuem como orientadores e em atividades de extensão. 

§ 1º Os Docentes, Permanentes ou Colaboradores, devem ter vínculo 

funcional-administrativo com a UFG, enquanto de outras instituições devem-se enquadrar 

em um dos casos regulamentados pela CAPES. 

§ 2º A solicitação para credenciamento do Docente no PPGA ocorrerá em 

conformidade ao parágrafo 1° do Art. 22 da Resolução CEPEC 1403, sendo esta de fluxo 

contínuo, cujo pedido será previamente avaliado na Comissão Administrativa e, em seguida, 

realizando a avaliação do parecer na CPG do PPGA.  

§ 3º A avaliação deverá ser feita com o objetivo de manter e/ou ampliar de 

forma consistente a formação dos Discentes, bem como a produção científica qualitativa e 

quantitativa, assim como o potencial de orientações nas linhas de pesquisa do PPGA, 

seguindo as diretrizes da área de avaliação da CAPES vigente. 

§ 4º O percentual de Docentes Colaboradores e Visitantes deve-se 

restringir a, no máximo, 30% do total dos Docentes Permanentes credenciados no PPGA. 

§ 5º A participação de Docentes ou Pesquisadores de outras Instituições 

no corpo Docente do PPGA será permitida, respeitando-se a legislação vigente e as 

definições da CAPES, não implicando vínculo funcional destes com a UFG, 

independentemente da categoria de vinculação definida neste artigo, nos incisos I, II e III. 

§ 6º O percentual de Docentes Permanentes e Colaboradores do PPGA 

oriundos de outras Instituições de Ensino ou Pesquisa será, no máximo, de 30%. 

§ 7º O Docente Permanente deverá disponibilizar, no mínimo, 12 horas 

semanais para as atividades de Ensino, Pesquisa e Orientação no PPGA e, participar no 

máximo, nesta categoria, em 2 (dois) Programas de Pós-Graduação stricto sensu (acadêmico 

e/ou profissional), independentemente da Instituição. 

Art. 4º Para o Credenciamento como Permanente, o candidato deverá 

atender aos seguintes critérios: 

I. Ser portador do título de Doutor; 

II. A realização de Livre-Docência ou equivalente e, de estágio Pós-

Doutoral será utilizado como critério de desempate, caso haja mais de 

um concorrente pela mesma área de atuação no PPGA; 

III. Atuar no ensino de graduação, nos termos da LDB e/ou pós-graduação; 

IV. No momento da solicitação, o candidato deverá apresentar plano de 

ensino de pelo menos uma disciplina que irá coordenar e ofertar, 

anualmente, em consonância com a linha de pesquisa que pretende atuar; 

V. Ter produção científica compatível com às exigências do Comitê de 

Ciências Agrárias da CAPES para o nível imediatamente superior ao 

conceito atual do Programa obtido no último quadriênio, considerando 

as regras vigentes desse comitê para equivalência da produção científica; 

VI. Comprovar a publicação mínima de 4 (quatro) artigos científicos em 

periódicos indexados na área das ciências agrárias com JCR ≥ 1,5 pelo 



período de até 4 (quatro) anos imediatamente anterior à solicitação de 

credenciamento; 

VII. Possuir Fator de Impacto Pesquisador Índice h ≥ 4, na base Web of 

Science – ISI ou Scopus; 

VIII. Possuir pelo menos uma orientação finalizada de bolsista de Iniciação 

Científica (IC) ou equivalentes para discentes de Graduação; 

IX. Coordenar pelo menos 1 (um) projeto de pesquisa, evidenciando sua 

aderência às linhas de pesquisa do Programa, vinculado à Instituição de 

origem ou em agências de fomento. 

§ 1º A exigência de atuar em disciplinas em nível de Graduação não é 

obrigatória para os Docentes com vinculação funcional à Embrapa credenciados ao PPGA. 

No entanto, este item não dispensa a obrigatoriedade de atuação em atividades de Ensino no 

PPGA, com oferta anual mínima de 1 (uma) disciplina.  

§ 2º Patentes, livros e capítulos de livros que possuam ISBN e Corpo 

Editorial poderão ser utilizados como critério de desempate caso haja mais de um candidato 

pela mesma área de atuação no PPGA. 

Art. 5º Para o Credenciamento como Colaborador, o candidato deverá 

atender aos seguintes critérios mínimos estabelecidos: 

I. Ser portador do título de Doutor; 

II. A realização de Livre-Docência ou equivalente e, de estágio Pós-

Doutoral poderá ser utilizado como critério de desempate, caso haja mais 

de um candidato pela mesma área de atuação no PPGA; 

III. Atuar no ensino de graduação, nos termos da LDB e/ou pós-graduação; 

IV. No momento da solicitação, o Docente deverá apresentar plano de ensino 

de pelo menos 1 (uma) disciplina que irá coordenar e/ou cooperar 

anualmente, sendo a mesma em consonância com a demanda das linhas 

de pesquisa do PPGA; 

V. Participar ou coordenar projeto de pesquisa, evidenciando sua aderência 

às linhas de pesquisa do Programa, vinculado à Instituição de origem ou 

em agências de fomento; 

VI. Ter produção científica compatível com as exigências do Comitê de 

Ciências Agrárias da CAPES para o nível conceitual atual do Programa, 

no último quadriênio, considerando as regras vigentes desse comitê para 

equivalência com artigos; 

VII. Comprovar a publicação mínima de 3 (três) artigos científicos em 

periódicos indexados na área das ciências agrárias com JCR ≥ 1,0 pelo 

período de até 3 (três) anos imediatamente anterior à solicitação de 

credenciamento; 

VIII. Possuir pelo menos uma orientação finalizada de bolsistas de Iniciação 

Científica (IC) ou equivalentes para discentes de Graduação. 

§ 1º A exigência de atuar no ensino em nível de Graduação não é 

obrigatória para os Docentes com vinculação funcional à Embrapa credenciados ao PPGA. 

No entanto, este item não dispensa a obrigatoriedade de coordenar e/ou cooperar em 

atividades de ensino no PPGA, com oferta anual mínima de 1 (uma) disciplina. 



§ 2º Patentes, livros e capítulos de livros que possuam ISBN e Corpo 

Editorial poderão ser utilizados como critério de desempate, caso haja mais de um candidato 

pela mesma área de atuação no PPGA. 

Art. 6º A formalização do pedido de Credenciamento de um novo Docente 

no PPGA, em processo no SEI, será feita somente após a aprovação da Comissão 

Administrativa, que avaliará a capacidade do candidato para atuar em determinada linha de 

pesquisa do Programa com base na atual demanda interna do PPGA.  

Parágrafo único. O candidato ao Credenciamento deverá enviar uma 

Carta Proposta de atuação (redação livre) à Coordenação, via e-mail: ppga.agro@ufg.br, 

indicando a sua compatibilidade de atuação em uma das áreas de concentração e linhas de 

pesquisas do PPGA que pretende atuar e, anexar toda a documentação necessária conforme 

descrita nos Art. 4 ou Art. 5, dependendo da categoria desejada. 

Art. 7º O Docente Permanente recém-credenciado deverá ofertar 1 (uma) 

vaga para Discente de Mestrado no primeiro processo seletivo posterior ao seu 

credenciamento.  

Parágrafo único. A Comissão Administrativa do PPGA, mediante a 

solicitação, poderá autorizar a oferta de mais de uma vaga caso seja comprovada capacidade 

de condução de projetos por meio de aprovação de financiamentos por agências de fomento 

ou pela conclusão de orientações de mestrado e doutorado noutros programas de pós-

graduação.  

Art. 8º Para que o Docente recém-credenciado possa orientar em nível de 

Doutorado, exige-se no mínimo que se tenha 2 (duas) orientações de Mestrado ou 1 (uma) 

de Doutorado, como orientador principal, concluídas em outro Programa de Pós-Graduação.  

Parágrafo único. A coorientação concluída no Mestrado não habilita o 

Docente credenciado para orientar no Doutorado. 

Art. 9º Para os Docentes que solicitarem ingresso pela primeira vez no 

PPGA, independente da categoria (Permanente ou Colaborador), o credenciamento terá 

validade coincidente ao período de avaliação da CAPES, independente do ano de ingresso 

no Programa. 

Parágrafo único. Os Docentes que desejarem mudar da categoria de 

Colaborador para Permanente deverão solicitar o seu Credenciamento em atendimento ao 

Art. 4 e, estarão sujeitos aos critérios de Recredenciamento conforme descritos no Art. 10. 

Art. 10º O Recredenciamento Quadrienal de Docentes do PPGA será 

decorrente das avaliações Anuais dos Docentes, independente da categoria (Permanente ou 

Colaborador).  

Parágrafo único. Os Docentes Permanentes deverão, ainda, atender aos 

critérios da CAPES para a área de Ciências Agrárias no nível atual do PPGA, considerando, 

para avaliação da produção científica e intelectual, o último quadriênio concluído. 

Art. 11º Para fins de avaliação Anual, os Docentes do PPGA, 

Permanentes e Colaboradores, deverão atender os seguintes requisitos:   

mailto:ppga.agro@ufg.br


I. Comprovar a publicação mínima, anual, de 1 (um) artigo científico, 

associado a Discentes regularmente matriculados e/ou Egresso do PPGA 

em periódico indexado na área das Ciências Agrárias com JCR ≥ 0,5; 

II. Ter ministrado, no ano correspondente à avaliação, pelo menos 1 (uma) 

disciplina no PPGA em sua área de concentração. Esta disciplina deve 

estar em consonância com o que consta na matriz curricular do PPGA; 

III. Ter enviado, em formulário específico, o resumo das atividades 

realizadas no interstício da avaliação. 

§ 1º Entende-se como Discente Egresso àquele que concluiu o curso em 

até 5 (cinco) anos. 

§ 2º As produções científicas e intelectuais que tiverem mais de um 

Docente do PPGA na autoria, será contabilizada, para fins de avaliação anual, apenas para 

um dos autores.  

§ 3º A decisão do autor responsável pela publicação deverá ser indicada 

pelos próprios autores, antes do processo de avaliação anual.  

§ 4º Os Docentes que não satisfazerem todos os critérios contidos nos 

incisos I, II e III do Art. 11° não estarão habilitados a receberem novas orientações do nível 

de Doutorado no Processo Seletivo subsequente. 

§ 5º A partir do segundo ano de avaliação dos Docentes Permanentes que 

porventura não atingirem os critérios estabelecidos nos incisos I, II e III do Art. 11°, os 

mesmos serão reclassificados como Docentes Colaboradores, visando concluir suas 

orientações em andamento. 

§ 6º Havendo percentual maior de Docentes Colaboradores e/ou 

Visitantes, conforme descrita no parágrafo 4° do Art. 3º, permanecerão como Docentes 

Permanentes os que apresentarem produções intelectuais (artigos científicos, livros, 

capítulos de livros e patentes) mais qualificadas, até atender o limite máximo de 30% dos 

Docentes do PPGA. 

§ 7º O Docente que passar da categoria de Permanente para Colaborador 

não poderá receber novos Discentes para orientar no PPGA.  

Art. 12º Os Docentes descredenciados ou que passarem para categoria de 

Colaborador deverão aguardar o interstício do início do próximo quadriênio (ou ciclo de 

avaliação pela CAPES) para solicitar o Recredenciamento e/ou mudança de designação, 

quando deverão comprovar o atendimento aos critérios do Art. 4. 

Art. 13º O Recredenciamento Quadrienal e Avaliação Anual serão 

realizados pela Comissão Administrativa e, em seguida, apreciados pela CPG do PPGA. 

Capítulo II 

Das Disciplinas Obrigatórias e Optativas do PPGA 

Art. 14º O PPGA oferecerá disciplinas obrigatórias e optativas aos pós-

graduandos regularmente matriculados, possibilitando a integralização dos créditos no 

âmbito do Programa. 



Parágrafo único. As disciplinas obrigatórias e optativas oferecidas pelo 

PPGA, com seus respectivos créditos e cargas horárias, estão relacionadas no quadro a 

seguir: 

Disciplinas Obrigatórias Carga Horária (h) Créditos 

Seminários  16 1 

 

Disciplinas Optativas  Carga Horária (h) Créditos 

Estágio de Docência I  --- 1 

Estágio de Docência II --- 1 

Estatística Experimental I 64 4 

Estatística Experimental II 64 4 

Fisiologia da Produção 64 4 

Metodologia da Pesquisa Científica  48 3 

 

Fitossanidade - Disciplinas Optativas  Carga Horária (h) Créditos 

Artrópodes - Praga de Importância Econômica 

para a Agricultura 
64 4 

Bactérias Fitopatogênicas 64 4 

Controle Biológico 64 4 

Ecologia de Insetos 64 4 

Fungos Fitopatogênicos 64 4 

Interação Patógeno-Hospedeiro 64 4 

Manejo e Controle de Doenças  64 4 

Métodos em Fitopatologia 48 3 

Nematologia Agrícola Aplicada 64 4 

Resistência de Plantas a Doenças 64 4 

Resistência de Plantas a Insetos 64 4 

Taxonomia de Insetos 64 4 

Tópicos Especiais em Fitossanidade 64 4 

Virologia Vegetal 64 4 

 

Produção Vegetal - Disciplinas Optativas  Carga Horária (h) Créditos 

Biomassa e Bioenergia Agroflorestal 64 4 

Fisiologia do Estresse 32 2 

Fruticultura 64 4 

Frutíferas Nativas do Cerrado 64 4 

Grandes Culturas (Arroz, Feijão e Soja)  64 4 

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 64 4 

Parques e Arborização 32 2 

Pós-colheita de Frutas e Hortaliças 64 4 

Produção de Hortaliças 64 4 

Produção de Mudas de Hortaliças 48 3 

Recursos Vegetais não Convencionais 64 4 

Secagem e armazenamento de grãos e sementes 48 3 

Tópicos Especiais em Produção Vegetal 64 4 



Solo e Água - Disciplinas Optativas  Carga Horária (h) Créditos 

Agrotóxicos e Ambiente 64 4 

Automação e Manejo de Sistemas de Irrigação 64 4 

Biologia do Solo 64 4 

Classificação e Mapeamento do Solo (pré-

requisito: Pedologia) 
64 4 

Climatologia Aplicada ao Planejamento Agrícola 64 4 

Erosão e Conservação do Solo 64 4 

Fertilidade do Solo 64 4 

Física do Solo 64 4 

Hidrologia 64 4 

Irrigação e Drenagem na Produção Agrícola 64 4 

Manejo de Solos em Sistema de Plantio Direto 64 4 

Métodos Instrumentais e Análises Laboratoriais 64 4 

Microbiologia e Bioquímica do Solo 64 4 

Microrganismos Promotores de Crescimento das 

Plantas 

64 4 

Modelagem Aplicada a Simulação de 

Produtividade 

64 4 

Mudanças Climáticas e a Produção Agropecuária 

no Brasil 

64 4 

Nutrição Mineral de Plantas 64 4 

Pedologia 64 4 

Química e Mineralogia do Solo 64 4 

Relação Solo-Água-Planta-Atmosfera 64 4 

Resíduos Industriais e Urbanos no Solo 64 4 

Tópicos Especiais em Solo e Água 64 4 

 

Art. 15º As disciplinas obrigatórias devem ser cursadas a partir do 

primeiro semestre de ingresso no Programa, sendo necessário à conclusão de seus créditos 

antes do Exame Geral de Qualificação. 

Parágrafo único. As disciplinas Seminários I e II são obrigatórias para o 

nível de Mestrado e, as disciplinas Seminários I, II e III são obrigatórias para o nível de 

Doutorado. 

Art. 16º O rendimento acadêmico do Discente em cada disciplina deverá 

ser avaliado pelos meios previstos na sua programação acadêmica e expressos mediante os 

seguintes conceitos: 

C o n c e i t o  S i g n i f i c a d o  

A Muito Bom, aprovado, com direito ao crédito 

B Bom, aprovado, com direito ao crédito 

C Regular, aprovado, com direito ao crédito 

D Insuficiente, reprovado, sem direito ao crédito e desligado do curso 



Parágrafo único. Será reprovado e desligado do curso o Discente que não 

atingir 85% (oitenta e cinco por cento) da frequência na disciplina ou atividade, sendo 

registrado no histórico acadêmico sob a designação “REF”. 

Art. 17º Novas disciplinas poderão ser cadastradas junto ao PPGA desde 

que sejam aprovadas pela CPG e atendam aos seguintes requisitos: 

I. A disciplina deverá ser coordenada por um Docente credenciado no 

PPGA. 

II. O programa da disciplina deverá apresentar conteúdo atual e compatível 

com o nível de Pós-Graduação stricto sensu e com a matriz curricular do 

Programa. 

III. O Docente responsável pela disciplina deverá encaminhar à Coordenação 

do Programa o plano de curso em formulário próprio, disponível na 

página https://www.ppga.agro.ufg.br. 

 

Capítulo III 

Das Disciplinas Seminários 

Art. 18º Os Seminários do PPGA serão registrados e ofertados no sistema 

da UFG (Sigaa), na forma de disciplinas, identificadas como se seguem: 

Área de 

concentração 

Semestre Mestrado Doutorado 

Fitossanidade  

1º M1 – FS D1 – FS 

2º M2 – FS D2 – FS  

3º --- D3 – FS 

Produção Vegetal 

1º M1 – PV   D1 – PV  

2º M2 – PV D2 – PV  

3º --- D3 – PV 

Solo e Água 

1º M1 – SA  D1 – SA 

2º M2 – SA  D2 – SA 

3º --- D3 – SA 

 

Parágrafo único. Cada disciplina de Seminários corresponderá a 1 (um) 

crédito, com 16 (dezesseis) horas-aula semestrais.  

Art. 19º Todos os Discentes regulares do PPGA, nos níveis de Mestrado 

ou Doutorado, devem matricular-se nas disciplinas de Seminários a partir do 1° (primeiro) 

semestre de ingresso no Programa, sendo necessário a conclusão de seus créditos, 2 (dois) 

para Mestrado e 3 (três) para Doutorado, antes do Exame Geral de Qualificação. 

Art. 20º Os Discentes matriculados em nível de Mestrado devem 

apresentar um trabalho de Revisão Bibliográfica com o tema de sua pesquisa em M1 e, seu 

Projeto de Dissertação em M2.  

Art. 21º Os Discentes matriculados em nível de Doutorado devem apresentar 

um trabalho de Revisão Bibliográfica com o tema de sua pesquisa em D1, seu Projeto de 

Tese em D2 e, a Pré-Qualificação (contendo os resultados parciais) em D3. 

https://www.ppga.agro.ufg.br/


Parágrafo único. A estrutura da parte escrita referente ao tema do 

Seminário deverá seguir:  

I. Revisão Bibliográfica - Resumo, Introdução com Justificativa, 

Objetivos, Revisão, Considerações Finais e Referências;  

II. Projeto de Dissertação ou Tese - Resumo, Palavras-chave, Introdução 

com Justificativa, Hipóteses, Objetivos, Material e Métodos, Resultados 

Esperados, Cronograma de Execução, Recursos e Orçamento, Equipe de 

Pesquisa e Referências;  

III. Pré-Qualificação - Resumo, Palavras-chave, Introdução com 

Justificativa, Hipóteses, Objetivos, Material e Métodos, Resultados 

Parciais, Cronograma de Execução e Referências. 

Art. 22º O tema do trabalho de Revisão Bibliográfica deverá ser enviado 

previamente, por e-mail, ao Coordenador da disciplina, com a anuência formal do Orientador 

e antecedência mínima de 7 (sete) dias da apresentação. 

Parágrafo único. Caso a anuência do Orientador não seja enviada, o 

Discente estará impedido de realizar a sua apresentação, correndo risco de ser reprovado na 

disciplina por não cumprimento das normas exigidas. 

Art. 23º O trabalho escrito contendo a Revisão Bibliográfica, o Projeto ou 

a Dissertação/Tese (Pré-Qualificação) deverão seguir as diretrizes apresentadas nos Anexos 

I e II, respectivamente, das Normas Internas do PPGA.  

Art. 24º A parte escrita do trabalho deve ser entregue, no formato impresso 

ou em arquivo PDF, para o Coordenador da disciplina, com antecedência mínima de 7 (sete) 

dias da apresentação.  

Parágrafo único. Caso o material escrito não seja enviado, o Discente 

estará impedido de realizar a sua apresentação. 

Art. 25º O tempo de apresentação será de 20 (vinte) a 40 (quarenta) 

minutos, a ser definido pelo Coordenador da disciplina, de acordo com o número de 

Discentes matriculados.  

Art. 26º O Orientador ou Coorientador deverá participar da sessão de 

apresentação do Projeto de Dissertação ou Tese, bem como da Pré-Qualificação de seu 

orientando, avaliando-o em formulário próprio enviado pelo Coordenador da disciplina no 

momento da avaliação.  

§ 1º É de responsabilidade do Orientador convidar um terceiro membro 

(com título de Doutor) para a avaliação do Projeto e da Pré-Qualificação, ficando este 

responsável, também, por avaliá-lo em formulário próprio enviado pelo Coordenador da 

disciplina no momento da avaliação. 

§ 2º A participação do Orientador ou Coorientador, bem como do membro 

externo é obrigatória. 

§ 3º Ao final de cada semestre, o Coordenador da disciplina enviará um 

relatório simplificado da avaliação dos Projetos à Comissão de Bolsas e Acompanhamento 

Discente. 



Art. 27º Os Seminários serão realizados separadamente, por Área de 

Concentração, com a participação simultânea dos Discentes dos níveis de Mestrado e 

Doutorado. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de oferta da disciplina de Seminário 

por alguma das áreas de concentração, os Discentes poderão cursar a disciplina em uma das 

outras duas áreas. 

Art. 28º Todo Discente matriculado nas disciplinas de Seminários será 

avaliado pelo Coordenador da disciplina, ao término de cada Semestre Letivo, lhe sendo 

atribuído o conceito correspondente ao respectivo Semestre Letivo. 

 

Capítulo IV 

Das Atividades Complementares 

Art. 29º O Discente do PPGA nos níveis de Mestrado e Doutorado, deverá 

integralizar 2 (dois) e 4 (quatro) créditos, respectivamente, em atividades complementares 

relacionadas à sua área de concentração. 

Parágrafo único. As atividades complementares deverão ser exercidas e 

comprovadas, durante o período em que o Discente estiver regularmente matriculado no 

respectivo nível, Mestrado ou Doutorado. 

Art. 30º O processo será iniciado por meio de requerimento do Discente 

encaminhado à secretaria do PPGA, via e-mail: ppga.agro@ufg.br, com a aquiescência do 

Orientador, em formulário específico disponível em: https://ppga.agro.ufg.br/p/793-

formularios-e-procedimentos. 

§ 1º A solicitação de aproveitamento de créditos a que se refere 

ao caput deste artigo deverá ser realizada antes da data do Exame Geral de Qualificação do 

Discente e estar acompanhada dos documentos comprobatórios das atividades 

complementares. 

§ 2º Para o cômputo final dos créditos, serão desprezadas as frações. 

 

Art. 31º Serão consideradas, para efeito de integralização dos créditos, as 

atividades constantes no quadro a seguir: 

Atividades complementares 
Equivalência 

em créditos 

Limite de 

Aproveitamento 

I- Participação em eventos 

científicos ou técnicos 

sem apresentação de 

trabalho* 

Eventos Internacionais 0,50 

1,00 Eventos Nacionais 0,25 

Eventos Regionais 0,10 

mailto:ppga.agro@ufg.br
https://ppga.agro.ufg.br/p/793-formularios-e-procedimentos
https://ppga.agro.ufg.br/p/793-formularios-e-procedimentos


II - Participação em 

eventos científicos ou 

técnicos com apresentação 

de trabalho publicado em 

Anais  

Com apresentação oral 

de trabalhos em 

eventos internacionais. 

1,00 

2,00 

Com apresentação oral 

de trabalhos em 

eventos nacionais ou 

regionais 

0,50 

Com apresentação em 

pôster de trabalhos em 

eventos internacionais. 

0,50 

Com apresentação em 

pôster de trabalhos em 

eventos nacionais ou 

regionais 

0,25 

III – Artigos Publicados 

ou Aceitos em periódicos 

indexados (especializados 

na área de Ciências 

Agrárias I e/ou que tenha 

JCR) 

Qualis A  2,00 

4,00 

Qualis B 1,00 

IV – Publicação de 

Produtos Técnicos, 

especializados na área de 

Ciências Agrárias I 

- 1,00 2,00 

V - Livro com ISBN 

Autoria/Co-Autoria 2,00 

4,00 Editoria/Organização 1,00 

Tradução 1,00 

VI - Capítulo de livro com 

ISBN 
- 0,50 2,00 

VII – Patente ou Marca 
Registro 2,00 

4,00 
Solicitação de Registro 1,00 

VIII – Curso e/ou 

Minicursos Ministrados 

> 20h 1,00 
1,00 

≤ 20h 0,50 

IX – Palestras ou 

Conferências ministradas 

Evento Internacional 1,00 

1,00 Evento Nacional ou 

Regional 
0,50 



X – Orientações e 

Supervisões de Discentes 

de graduação 

Orientador 
0,50 

/Discente 
2,00 

Coorientador 
0,25 

/Discente 

XI – Orientações e 

Supervisões de Discentes 

de pós-graduação 

Orientador  
1,00 

/Discente 
2,00 

Coorientador 
0,50 

/Discente 

XII - Membro em bancas 

de defesas 

Pós-Graduação 1,00 
2,00 

Graduação 0,50 

XIII – Participação em 

Cursos de Capacitação 

Fora da UFG, ≥ 40h 1,00 

1,00 
Na UFG, ≥ 40h 0,50 

Fora da UFG, < 40h 0,50 

Na UFG, < 40h 0,25 

XIV - Participação como 

ouvinte em defesa de tese 

de doutorado** 

- 0,25 0,50 

XV - Participação como 

ouvinte em defesa de 

dissertação de mestrado** 

- 0,10 0,50 

XVI - Participação em 

eventos promovidos pelo 

PPGA 

> 4h 0,25 1,00 

Até 4h 0,10 1,00 

XVII – Participação em 

Comissões Organizadoras 

de eventos 

- 0,50 1,00 

*Para Eventos Virtuais considerar 50% dos pontos em suas respectivas categorias. 

**Exceto as participações em bancas presididas pelo o Orientador e/ou Coorientador. 

Art. 32º Atividades não contempladas nessa norma poderão ser 

apreciadas, conforme julgamento realizado e deliberado pela Comissão Administrativa. 

 

Capítulo V 

Do Estágio de Docência 

Art. 33º O Estágio de Docência será exercido em conformidade com o 

Art. 18 da Portaria 76 da CAPES, de 14 de abril de 2010 e Resolução Conjunta – 

CONSUNI/CEPEC nº 01/2017, de 27 de outubro de 2017. 



Art. 34º O Estágio de Docência será oferecido a todos os Discentes do 

PPGA, sendo obrigatório para Discentes do nível de Mestrado ou Doutorado contemplados 

com bolsa pelo Programa de Demanda Social da CAPES, do CNPq ou outras fontes de 

fomento e, opcional para os demais Discentes. 

Art. 35º Ficam dispensados do Estágio de Docência os bolsistas que 

comprovarem ter experiência anterior de docência na graduação, conforme Art. 18, inciso 

VII, da Portaria 76 da CAPES, de 14 de abril de 2010. 

§ 1º A dispensa do Estágio de Docência deverá ser solicitada pelo Discente 

por meio de requerimento dirigido à Comissão Administrativa, acompanhado de atestado 

expedido pela Instituição em que foram ministradas as aulas, com discriminação das 

disciplinas e cargas horárias dedicadas a cada atividade desenvolvida. 

§ 2º Em caso de aprovação da dispensa do Estágio de Docência pela 

Comissão Administrativa do PPGA, o Discente não terá direito ao aproveitamento dos 

créditos correspondentes. 

Art. 36º O Estágio de Docência deverá ser realizado até o 3º (terceiro) 

semestre para Discentes de Mestrado e, até o 5º (quinto) semestre para Discentes de 

Doutorado.  

Art. 37º As atividades do Estágio de Docência devem ser compatíveis com 

as linhas de pesquisa do PPGA. 

Art. 38º O Estágio Docência é considerado uma atividade acadêmica, 

conforme Art. 15 da Resolução Conjunta – CONSUNI/CEPEC nº 01/2017, de 27 de outubro 

de 2017. 

§ 1º A carga horária total mínima do Estágio Docência será de 32 (trinta e 

duas) horas para Discentes de Mestrado e, de 64 (sessenta e quatro) horas para Discentes de 

Doutorado. 

§ 2º A carga horária máxima do Estágio Docência será de 4 (quatro) horas 

semanais. 

§ 3º O computo de créditos será de no máximo 2 (dois) para o Mestrado e 

4 (quatro) para o Doutorado. 

Art. 39º O Estágio de Docência deve proporcionar ao Discente a 

participação em atividades de Ensino na Graduação e/ou na Educação Básica, incluindo uma 

ou mais das seguintes atividades: 

I. Preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas em disciplinas regulares 

da Graduação, no âmbito da UFG, nas modalidades presencial ou a 

distância (EaD), em áreas do conhecimento associadas a suas atividades 

de pesquisa; 

II. Preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas no âmbito das Escolas 

Públicas de Ensino Fundamental e Médio, em áreas do conhecimento 

associadas a suas atividades de pesquisa; 

III. Participar de programas de monitoria e tutoria e de projetos de ensino 

para Discentes, promovidos pela UFG; 



IV. Desenvolver atividades de ensino e/ou orientação no âmbito da UFG, 

associadas a grupos de estudo, grupos de pesquisa, projetos de extensão, 

seminários e minicursos. 

 

§ 1º É vedado ao Discente matriculado no Estágio de Docência assumir a 

totalidade das atividades de ensino ou atuar sem supervisão em sala de aula, sendo sempre 

supervisionado por um Docente responsável. 

§ 2º Pelo menos metade (50%) da carga horária semestral do Estágio de 

Docência deverá ser em regência de aula.  

Art. 40º As atividades de ensino para o Estágio Docência, definidas nos 

incisos I, II e III do Art. 39 desta Norma Interna, deverão ser aprovadas pela Comissão 

Administrativa do PPGA, em consonância com as seguintes instâncias: 

I. Coordenação dos cursos de graduação; 

II. Direção das Unidades Acadêmicas (UAs), Chefia das UAs ou Direção 

do CEPAE; 

III. Direção das Escolas Públicas de ensino fundamental e médio, quando for 

o caso.  

Art. 41º A supervisão das atividades desenvolvidas no Estágio de 

Docência será de responsabilidade do Orientador e do Docente responsável pela disciplina 

de Graduação ou Ensino Médio. 

§ 1º Cabe ao Docente responsável pela disciplina de Graduação ou Ensino 

Médio acompanhar, orientar e avaliar o Discente em Estágio de Docência, emitindo parecer 

sobre o seu desempenho. 

§ 2º No prazo máximo de 15 (quinze) dias após a conclusão do exercício 

do Estágio de Docência, o Discente deverá apresentar ao seu Orientador o relatório das 

atividades desenvolvidas, com parecer circunstanciado do Docente da disciplina de 

Graduação ou Ensino Médio. 

§ 3º Cabe à Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do PPGA, 

após a consulta ao Orientador e ao Docente responsável pela disciplina na Graduação ou 

Ensino Básico, aprovar o plano de trabalho do Discente, avaliar o trabalho desenvolvido e 

comunicar a finalização das atividades à secretaria do PPGA para fins de registro e atribuição 

dos créditos. 

Art. 42º A realização do Estágio Docência deverá obedecer às seguintes 

condições: 

I. A duração mínima de 1 (um) semestre para Discentes de Mestrado e 2 

(dois) semestres para de Doutorado, sendo a duração máxima de 2 (dois) 

e 3 (três) semestres para Discentes de Mestrado e Doutorado, 

respectivamente; 

II. A atuação de 1 (um) ou mais estagiários Docentes de Mestrado em 

disciplinas não poderá exceder 50% (cinquenta por cento) da carga 

horária total da disciplina; 

III. Nenhum estagiário Docente poderá assumir 100% (cem por cento) da 

carga horária da disciplina; 



IV. Divisão de atividades entre o estagiário e o Docente responsável pela 

disciplina será estabelecida no plano de trabalho a ser aprovado pela 

Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, previsto no parágrafo 

3° do Art. 41;  

V. Sempre que a Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente definir 

pelo compartilhamento do registro da carga horária entre o professor 

responsável pela disciplina e o estagiário Docente, este deverá ser 

vinculado ao Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(Sigaa);  

VI. A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente apresentará à 

coordenadoria do Programa de Pós-Graduação um relatório anual das 

atividades de Estágio Docência desenvolvidas no Programa, o qual será 

depois submetido ao Conselho Diretor da Unidade Acadêmica, 

Colegiado da Unidade Acadêmica Especial ou CEPAE; 

VII. A participação de Discentes de Pós-Graduação no Estágio Docência não 

cria vínculo empregatício. 

 

Capítulo VI 

Da Concessão de Bolsas a Discentes do PPGA 

Art. 43º A concessão de bolsas, sejam elas de qualquer Instituição de 

fomento, será efetuada com base nas seguintes exigências aos candidatos:  

I. Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas do Programa; 

II. Não apresentar vínculo empregatício, salvo nos casos previstos pelas 

instituições de fomento; 

III. Residir no município de Goiânia ou região metropolitana; 

IV. Atender todas as exigências estabelecidas pelas agências de fomento.  

Art. 44° A distribuição de bolsa para os Discentes de Mestrado e 

Doutorado se dará a partir de classificação geral dos Discentes, conforme descrito no Art. 

45°, incluindo os Discentes ingressantes (primeira matrícula) e os regularmente matriculados 

no quadro atual do PPGA e, que não possuem bolsa. 

Art. 45° A ordem de classificação do(s) candidato(s) à(s) bolsa(s) 

obedecerá aos seguintes critérios: 

I. Pontuação do Currículo (NCR) do Discente, com limite máximo de 10 

pontos, o qual será computado seguindo a pontuação especifica do edital 

de seleção vigente. 

Parágrafo único. Os Discentes regulares e sem bolsa poderão atualizar 

a sua Nota do Currículo (NCR) até a data da publicação do resultado final do último Processo 

Seletivo, seguindo como referência a pontuação especifica do edital atual de seleção. 

II. Pontuação obtida pelo Orientador (NOR) nos últimos 5 anos anteriores a 

data do Processo Seletivo, considerando os critérios a seguir, obtidos de 

formulário específico preenchido pelo Docente, com a organização e 

avaliação sendo realizada pela comissão de bolsas até o final do semestre 

letivo anterior ao processo seletivo: 



a) Pontuação acumulada da Produção (PPR), na forma de artigos científicos 

associados à discentes/egressos, obtida pela soma do número de artigos 

nos diferentes estratos do Qualis Referência, estes ponderados pelos seus 

respectivos pesos (A1 = 1,0; A2 = 0,85; A3 = 0,70; A4 = 0,55; B1 = 0,40; 

B2 = 0,30; B3 = 0,20 e B4 = 0,10), com pontuação máxima de 10 pontos; 

b) Número de Artigos publicados com JCR (NAJ), com pontuação de: 0,5 

para artigos com JCR < 1,0 e, 1,0 para artigos com JCR ≥ 1, com 

pontuação máxima de 10 pontos; 

c) Participação em Comissões (PC) no PPGA, com valor 2 pontos por ano 

de participação, com pontuação máxima de 10 pontos; 

d) Índice H Scopus (IH), em que, a partir do valor máximo é realizado o 

ajuste relativo a pontuação de 10 pontos; 

e) Número de Orientações (OR) em andamento e concluídas no PPGA 

dentro do período de integralização de 24 e 48 meses, respectivamente, 

para Mestrado e Doutorado e, de Iniciação Cientifica (IC), com 

equivalência de 25% à orientação de Mestrado e Doutorado, em que a 

partir do somatório máximo é realizado o ajuste relativo a pontuação de 

10 pontos; 

f) Somatório total da Carga Horária em disciplinas (CH) no PPGA, em que 

a partir do somatório máximo é realizado o ajuste relativo a pontuação 

de 10; 

g) Coordenador de Projeto (CP) vinculado ao PPGA, sendo 5 e 10 pontos, 

respectivamente, para projeto sem e com financiamento, limitada ao total 

de 10 pontos; 

h) Número de Ações nacionais e internacionais (NA), em que as ações a 

seguir equivalem a 1 ponto cada, limitada a 4 pontos por tipo de ação e à 

um total de 10 pontos. As ações se caracterizam por: 

i. Artigos de Docentes Permanentes com colaboradores internacionais; 

ii. Projetos de Extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de 

fomento público ou privado;  

iii. Iniciativas de Popularização do conhecimento científico financiado 

por órgãos públicos ou privados;  

iv. Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter 

não acadêmico;  

v. Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades 

Científicas;  

vi. Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, 

ensino, extensão;  



vii. Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais 

e internacionais;  

viii. Participação como organizador de evento científico regional, nacional 

ou internacional;  

ix. Bolsista de produtividade em Pesquisa e/ou Extensão (CNPq e outras 

agências de fomento);  

x. Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais. 

i) A pontuação final do Orientador (NOR) é obtida seguindo os seguintes 

pesos por item: 

𝑁𝑂𝑅 = 𝑃𝑃𝑅 ∗ 0,20 +  𝑁𝐴𝐽 ∗ 0,15 + 𝑃𝐶 ∗ 0,10 + 𝐼𝐻 ∗ 0,25 +
𝑂𝑅 ∗ 0,10 + 𝐶𝐻 ∗ 0,05 + CP * 0,05 + NA * 0,10 

j) Fator de Distribuição (FD): o valor do FD será igual a 1,0; 0,8; 0,6; 0,4; 

0,2 e 0,0 respectivamente, para a distribuição 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, e partir da 5ª 

bolsa destinada a orientados do Docente no processo atual de 

distribuição. 

k) A classificação do Discente será dada pela Pontuação Final (PF) 

considerando os seguintes pesos: 

𝑃𝐹 = 𝑁𝐶𝑅 ∗ 0,5 + 𝑁𝑂𝑅 ∗ 0,5 ∗ 𝐹𝐷 

Parágrafo único. Os cálculos serão realizados utilizando duas casas 

decimais, sendo que em caso de empate para PF, será considerado NCR, NOR, PPR, NAJ, 

PC, IH, OR, CH, CP e NA, nesta ordem, como critério de desempate. Persistindo o empate, 

será realizado sorteio. 

Art. 46º A bolsa de formação será concedida ao Discente pelo prazo de 

até 12 (doze) meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o limite de 24 (vinte 

quatro) meses para Discentes de Mestrado ou, 36 (trinta e seis) meses para Discentes de 

Doutorado, se atendidas as seguintes condições:  

I. Cumprimento das condições estabelecidas no Art. 43º desta Norma 

Interna;  

II. Entregar, dentro dos prazos estabelecidos pelo PPGA, o Relatório 

Semestral de Atividades, acompanhado de documentos comprobatórios 

de seu desempenho acadêmico e produção científica; 

III. Apresentar parecer do Orientador atestando o satisfatório desempenho 

acadêmico do bolsista, bem como o cumprimento do cronograma 

estabelecido no Plano de Estudos; 

IV. Para Discentes contemplados com bolsa pelo Programa de Demanda 

Social da CAPES, do CNPq ou outras fontes de fomento, ter realizado 

Estágio de Docência conforme estabelecido nestas Normas Internas; 

V. Possuir Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 3,0 (três).  

Parágrafo único. O Coeficiente de Rendimento (CR) será calculado com 

duas casas decimais por meio da média ponderada de todos os conceitos avaliativos obtidos 



pelo estudante candidato a bolsista, acrescido da pontuação de seus artigos científicos 

publicados ou no prelo (com comprovação) em periódicos científicos, considerando todo o 

período cursado pelo estudante, sendo que: 

i. Serão atribuídos os valores 3,5 (três e meio); 2,5 (dois vírgula cinco) 

e 1,0 (um), respectivamente, aos conceitos A, B e C das disciplinas 

cursadas, considerando-se como peso, o número de créditos referente 

a cada disciplina; 

ii. Serão estabelecidas as pontuações de 1,0 (um) e 0,5 (zero vírgula 

cinco) aos artigos publicados ou no prelo (com comprovação), em 

periódicos científicos com “Qualis” A e B em Ciências Agrárias I ou, 

alternativamente, com JCR >1,0 e apenas com JCR, respectivamente. 

Art. 47º A concessão da bolsa será revogada, com a consequente 

restituição pelo bolsista, de todos os valores de mensalidades e demais benefícios recebidos, 

nos seguintes casos:  

I. Se apurada omissão de recebimento de remuneração de outra fonte, 

quando exigida; 

II. Se apresentada declaração falsa da inexistência de apoio de qualquer 

natureza, por outra Agência; 
III. Se praticada qualquer fraude ou ato ilícito, pelo bolsista, sem a(o) qual a 

concessão da bolsa de estudo não teria ocorrido.  

§ 1º A não conclusão do curso pelo Discente bolsista acarretará 

obrigatoriedade de restituir os valores despendidos com a bolsa, salvo se motivada por caso 

fortuito, força maior, circunstância alheia à sua vontade ou doença grave devidamente 

comprovada.  

§ 2º A avaliação dessas situações impeditivas fica condicionada à 

aprovação pela agência de fomento, em despacho fundamentado.  

Art. 48º A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente poderá a 

qualquer momento solicitar esclarecimentos documentados dos candidatos à bolsa ou 

Discentes contemplados sobre as exigências associadas à concessão da bolsa.  

Parágrafo único. O não atendimento do caput deste artigo implicará na 

desclassificação ou cancelamento da bolsa. 

 

Capítulo VII 

Do Acompanhamento Discente 

Art. 49º O acompanhamento dos Discentes será realizado semestralmente, 

pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, por meio da avaliação dos seguintes 

itens: Plano de Curso, Projeto de Pesquisa, Relatório Semestral e Coeficiente de 

Rendimento. 

Art. 50º A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente tem como 

objetivo principal auxiliar a Coordenação do PPGA no acompanhamento contínuo do 



desempenho Discente e Orientadores do Programa, avaliando o desenvolvimento da 

Dissertação/Tese, disciplinas e demais atividades acadêmicas. 

Art. 51º O Plano de Curso, com a anuência do Orientador, deverá ser 

entregue pelo Discente em até 30 dias após a sua matrícula do primeiro semestre e, deverá 

conter a sugestão de disciplinas por semestre e o cronograma de atividades com elementos 

claros de acompanhamento de desempenho. 

Art. 52º O Projeto de Pesquisa, com a anuência do orientador, deverá ser 

entregue pelo Discente no ato da matrícula do segundo semestre do curso. 

Art. 53º Os Relatórios Semestrais, com a anuência do orientador, deverão 

ser entregues pelo Discente no ato da matrícula de cada semestre, a partir do segundo 

semestre do curso. 

Parágrafo único. Caso haja mudança no Plano de Curso, essa deve ser 

explicitada e justificada no Relatório Semestral.  

Art. 54º Com a atualização Semestral das disciplinas cursadas e atividades 

descritas nos Relatórios, o Coeficiente de Rendimento será calculado conforme o parágrafo 

único do Art. 46º. 

Art. 55º Todas as atividades pertinentes ao processo de acompanhamento 

discente deverão ser anexadas ao Relatório Semestral que, desta forma, irá se constituir em 

um dossiê de todas as principais atividades do Discente durante o curso, culminando com 

inclusão da cópia da Ata de Defesa do produto final. 

Parágrafo único. Um parecer da Comissão de Bolsas e Acompanhamento 

Discente será emitido, para cada Discente, com cópia para o seu respectivo Orientador, 

indicando a conformidade da sua situação perante o Programa, a atualização de seu 

Coeficiente de Rendimento e a indicação de algum ponto específico que mereça 

acompanhamento com maior atenção. 

Art. 56º A não entrega do Plano de Curso e/ou Relatório Semestral, sem 

justificativa encaminhada e acolhida pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, 

resultará em advertência com prazo de 15 dias para regularização da situação pelo Discente. 

Parágrafo único. O não atendimento do caput deste artigo implicará em 

suspensão imediata da bolsa para os discentes bolsistas. 

 

Capítulo VIII 

Do Comitê de Orientação 

Art. 57º O Orientador deverá assistir ao Pós-Graduando durante toda a sua 

permanência no Programa atendendo o disposto no parágrafo 1º do Art. 12 da Resolução 

CEPEC nº 1461. 

§ 1º A critério do Orientador, poderá ser constituído um Comitê de 

Orientação, composto pelo Orientador e, até dois Coorientadores, ouvido o Pós-Graduando. 

§ 2º Compete aos Coorientadores: 



I. Elaborar, em conjunto com o Orientador e o Discente, o Plano de 

Atividades a ser desenvolvido durante o curso; 

II. Auxiliar no desenvolvimento do trabalho final do Pós-Graduando sob sua 

coorientação; 

III. Substituir o Orientador, quando da ausência deste da Instituição, por 

período superior a 3 (três) meses, desde que o Coorientador esteja 

credenciado no PPGA; 

IV. Acompanhar o desenvolvimento do Discente no Programa, no caso em 

que o Orientador não pertença à UFG ou que esteja lotado em outro 

campus da UFG. 

§ 3º Coorientadores que não integrem o corpo de Docentes do PPGA 

devem ser doutores e atuar na área em que será desenvolvido o trabalho do pós-graduando. 

 

Capítulo IX 

Da Mudança de Nível de Mestrado para o Doutorado 

Art. 58º O Discente do PPGA, nível Mestrado, poderá solicitar a 

Progressão para o nível de Doutorado, desde que:  

I. Faça a solicitação antes de completar 17 (dezessete) meses a partir da 

data de ingresso no curso de Mestrado; 

II. Tenha completado todos os créditos em disciplinas e atividades 

complementares exigidas para o Mestrado e, apresente coeficiente de 

rendimento igual ou superior a 3,5 (três vírgula cinco); 

III. A Progressão de nível seja recomendada e assumida pelo Orientador, 

com a devida justificativa, por escrito; 

IV. Tenha submetido para publicação ao menos um artigo científico, oriundo 

do seu trabalho de Dissertação, em periódico indexado com corpo 

editorial; 

V. Tenha sido aprovado no Exame Geral de Qualificação; 

VI. Faça a apresentação do trabalho de Dissertação que esteja desenvolvendo 

com todos os resultados já obtidos e a proposta de trabalho para o 

Doutorado, seguido de arguição por uma Banca Examinadora e, obtenha 

parecer favorável. 

§ 1º A defesa de que trata o inciso VI do Art. 58 deverá ser pública e 

realizada dentro do prazo estabelecido pela Banca Examinadora definida pela Comissão 

Administrativa do PPGA, desde que a Progressão ocorra até completar o 18° (décimo oitavo) 

mês da data da primeira matrícula no curso de Mestrado. 

§ 2º Caberá ao Orientador o envio da solicitação de Progressão, bem como 

todos os documentos comprobatórios necessários para o e-mail do PPGA 

(ppga.agro@ufg.br), em arquivo PDF, sendo vetada a sua participação na Banca 

Examinadora. 

§ 3º Os documentos necessários para o pedido de Progressão são:  

I. Histórico Escolar atualizado, contendo: 
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i. Integralização de todos os créditos em Disciplinas e Atividades 

Complementares;  

ii. Aprovação da Suficiência em Inglês;  

iii. Aprovação no Exame Geral de Qualificação;  

iv. Informações necessárias para os cálculos de Coeficiente de 

Rendimento. 

II. Ofício elaborado pelo Orientador, endereçado à Coordenação do PPGA, 

contendo sua recomendação, justificada, para a Progressão do candidato; 

III. Comprovante da submissão do Artigo Científico oriundo de seu trabalho 

de Dissertação, em periódico indexado com corpo editorial; 

IV. Dissertação de Mestrado atualizada; 

V. Projeto do Doutorado, que demonstre a continuidade do estudo do 

Mestrado. 

Art. 59º O Discente que ainda não defendeu a Dissertação de Mestrado 

poderá pleitear a Progressão para o Doutorado apenas uma única vez. 

Parágrafo único. Não terão direito à Progressão, os candidatos detentores 

de conceito C, em quaisquer das disciplinas cursadas. 

Art. 60º A Banca Examinadora será presidida por 1 (um) Docente da 

Comissão Administrativa do PPGA, o qual será definido pela própria Comissão 

Administrativa e, 2 (dois) Doutores que atuam na área de concentração do trabalho de 

Dissertação, internos e/ou externos ao Programa, para apreciação e avaliação do trabalho do 

Discente solicitante. 

Art. 61º O Discente aprovado para a Progressão do nível de Mestrado para 

o Doutorado, terá o prazo máximo de 3 (três) meses para defender seu trabalho de 

Dissertação, contados a partir da data da aprovação da Progressão, nos moldes estabelecidos 

pelo PPGA para a conclusão do Mestrado não antecipado. 

Art. 62º O tempo para conclusão do Doutorado será de até 48 (quarenta e 

oito) meses, contados a partir da data da defesa da Dissertação de Mestrado.  

§ 1. Caso o Discente aprovado no processo de Progressão seja bolsista, a 

Bolsa de Mestrado será finalizada na data de defesa da sua Dissertação.  

§ 2. A concessão da bolsa para o Doutorado, caso haja disponibilidade, 

será estabelecida conforme os critérios contidos no Cap. VI desta Norma Interna. 

§ 3. Conforme a Portaria 76 de 2010 da CAPES, para bolsistas de Mestrado 

pela CAPES por pelo menos 12 (doze) meses ininterruptamente aprovados no Processo de 

Progressão, a Coordenação do PPGA deverá enviar um ofício à PRPG, a qual enviará à 

CAPES, num prazo máximo de até 15 (quinze) dias a contar da data da ata de Progressão 

para o Doutorado, a lista de bolsistas promovidos, para efeito de transformação da bolsa de 

Mestrado para o Doutorado, caso haja disponibilidade de bolsas de Doutorado pela CAPES. 

 



Capítulo X 

Ingresso no Mestrado Cursando a Graduação 

Art. 63º Excepcionalmente, Discentes cursando a Graduação, dotados de 

extraordinária competência, poderão ser admitidos no curso de Mestrado, desde que 

atendidos os critérios estabelecidos na presente Norma Interna e, com aprovação da CPG e 

da Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação (CSPPG) da UFG. 

Art. 64º São requisitos para a solicitação de ingresso no Mestrado pelo 

Discente de Graduação: 

I. Estar devidamente matriculado em curso de Graduação de Instituição de 

Ensino Superior (IES) reconhecida pelo MEC; 

II. Ter média global igual ou superior à 8 (oito); 

III. Ter cumprido pelo menos 70% da carga horária total do curso. 

Art. 65º O pedido do candidato deverá ser encaminhado à Coordenação 

do PPGA, via e-mail: ppga.agro@ufg.br, dentro do período de inscrição ao Processo Seletivo 

regular, devendo constar dos seguintes documentos: 

I. Solicitação fundamentada (redação livre); 

II. Histórico Escolar atualizado; 

III. Currículo Lattes, atualizado e comprovado; 

IV. Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido no Mestrado. 

Art. 66º A avaliação do candidato constará de: 

I. Exame Escrito de conhecimentos específicos na área de concentração 

pretendida; 

II. Exame Oral constando arguição sobre o Projeto de Pesquisa a ser 

desenvolvido; 

III. Análise do Histórico Escolar; 

IV. Análise do Currículo Lattes comprovado. 

Art. 67º Caberá à Comissão Administrativa: 

I. Verificar se o candidato preenche todos os requisitos; 

II. Verificar se há vaga no curso de Mestrado e, Docente com 

disponibilidade de orientação; 

III. Se atendidas as condições previstas nos incisos I e II, nomear, entre os 

membros da Comissão de Seleção, a Banca Examinadora, composta por 

3 (três) membros efetivos e 1 (um) suplente.  

Art. 68º Caberá à Banca Examinadora: 

I. Elaboração e aplicação do Exame Escrito; 

II. Realização do Exame Oral; 

III. Análise do Histórico Escolar e do Currículo Lattes; 

IV. Apresentar o resultado da avaliação à Coordenação do PPGA. 

Art. 69º A Coordenação do PPGA deverá submeter o resultado à 

apreciação da CPG e, em caso de aprovação, encaminhar à apreciação da CSPPG da UFG. 
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Capítulo XI 

Ingresso no Doutorado sem Título de Mestre 

Art. 70º Excepcionalmente, Discentes graduados, sem o título de Mestre, 

poderão solicitar o ingresso direto ao Doutorado, desde que haja a aprovação da CPG do 

Programa, seguindo critérios estabelecidos nestas Normas Internas.  

Art. 71º São requisitos para a solicitação do candidato: 

I. Possuir curso de Graduação em Instituição de Ensino Superior (IES) 

reconhecida pelo MEC; 

II. Ter média global no curso de Graduação igual ou superior a 8 (oito). 

Art. 72º O pedido do candidato deverá ser encaminhado à Coordenação, 

devendo constar dos seguintes documentos: 

I. Solicitação fundamentada (redação livre); 

II. Cópia do Histórico Escolar do curso de Graduação, acompanhada do 

original para autenticação; 

III. Cópia do diploma do curso de Graduação, acompanhada do original para 

autenticação; 

IV. Currículo Lattes comprovado; 

V. Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido no Doutorado. 

Art. 73º A avaliação do candidato constará de: 

I. Exame Escrito de conhecimentos específicos na área de concentração 

pretendida; 

II. Exame Oral constando arguição sobre o Projeto de Pesquisa a ser 

desenvolvido no Doutorado; 

III. Análise do Histórico Escolar; 

IV. Análise do Currículo Lattes comprovado. 

Art. 74º Caberá à Comissão Administrativa: 

I. Verificar se o Discente preenche os requisitos. 

II. Verificar se há vaga no curso e Docente com disponibilidade de 

orientação. 

III. Se atendidas as condições previstas nos incisos I e II, nomear, entre os 

membros da Comissão de Seleção, a banca examinadora, composta de 

três membros efetivos e um suplente. 

Art. 75º Caberá à Banca Examinadora: 

I. Elaboração e aplicação do Exame Escrito; 

II. Realização do Exame Oral; 

III. Análise do Histórico Escolar e do Currículo Lattes; 

IV. Apresentar o resultado da avaliação à Coordenação do PPGA. 

Art. 76º A Coordenação do PPGA deverá submeter o resultado à 

apreciação da CPG. 

 



Capítulo XII 

Do Exame Geral de Qualificação 

Art. 77º O Exame Geral de Qualificação deverá ser realizado em 

consonância com os critérios definidos no Art. 41º da Resolução CEPEC nº 1461, seguindo 

as diretrizes: 

I. O Exame Geral de Qualificação será realizado após a integralização do 

mínimo de créditos exigidos pelo PPGA, devendo ocorrer a partir de 12 

(doze) meses para o Mestrado e, 24 (vinte e quatro) meses para o 

Doutorado e, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da 

data limite de defesa do produto final; 

i. Em caso de reprovação, o Discente deverá realizar novo Exame Geral 

de Qualificação no prazo de até 2 (dois) meses para Mestrado e, 3 

(três) meses para Doutorado; 

ii. Deverá ser considerado, também, a decisão devidamente registrada 

em Ata pela Banca Examinadora e, incorporando as sugestões feitas 

durante o Exame Geral de Qualificação. Caso o discente seja 

reprovado pela segunda vez, o mesmo será desligado do PPGA. 

Parágrafo único. A Banca Examinadora deverá ser composta por no 

mínimo 3 (três) Docentes/Pesquisadores, incluindo o Orientador, sendo obrigatoriamente 1 

(um) membro externo à UFG, com aprovação da Coordenação do Programa. Caso o 

coorientador faça parte da Banca Examinadora, deverá ser convidado um 4° (quarto) 

membro. 

Art. 78º O Orientador deverá encaminhar à Secretaria do PPGA, via e-

mail: ppga.agro@ufg.br, o Memorando solicitando a realização do Exame Geral de 

Qualificação (conforme modelo disponível em: https://ppga.agro.ufg.br/p/793-formularios-

e-procedimentos), na qual a data de realização deve ser agendada, pelo Orientador, em 

comum acordo com os demais membros da Banca, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, em atendimento ao inciso I do Art. 77° destas Normas Internas. 

Parágrafo único. A versão preliminar do produto final do Discente de 

Mestrado ou Doutorado, deverá ser encaminhado, pelo Orientador, para todos os membros 

da Banca Examinadora com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do Exame 

Geral de Qualificação, com cópia para o e-mail: ppga.agro@ufg.br. 

Art. 79º O Exame Geral de Qualificação deverá ser realizado na data 

prevista e, será constituído das seguintes etapas: 

I. Avaliação da versão preliminar do produto final entregue, em 

conformidade das normas estabelecidas para a escrita versão final da 

Dissertação ou Tese (disponível em: https://ppga.agro.ufg.br/p/791-

resolucoes); 

II. Apresentação de Seminário sobre o Projeto de Dissertação ou Tese e, seu 

andamento, com duração máxima de 40 (quarenta) minutos; 

III. Arguição e defesa do Projeto em desenvolvimento e, versão preliminar 

do produto final. 
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§ 1º Nas 3 (três) etapas descritas anteriormente, deverá ser avaliada a 

maturidade do Discente, com base na análise do conhecimento técnico-científico na área de 

formação, na qualidade do material produzido e andamento das atividades relacionadas ao 

Projeto de Dissertação ou Tese. 

§ 2º O tempo total correspondente às etapas não deve exceder 4 (quatro) 

horas. 

§ 3º O resultado será registrado em Ata junto ao Processo no SEI, como 

Aprovado ou Reprovado 

 

Capítulo XVIII 

Da Defesa do Produto Final 

Art. 80º A defesa do Produto Final deverá ser realizada em consonância 

com o definido no Art. 42° da Resolução CEPEC nº 1461, respeitando as seguintes 

exigências: 

I. Solicitação formal do Orientador para a defesa, dirigida ao Coordenador, 

protocolada junto a Secretaria do PPGA, assinada tanto pelo Orientador 

quanto pelo Discente; 

II. Aprovação em Exame Geral de Qualificação; 

III. Atendimento às determinações quanto ao cumprimento das atividades 

complementares; 

IV. Integralização dos créditos exigidos pelo Programa. 

Art. 81º A defesa do Produto Final deve ser feita em sessão pública, salvo 

nos casos de conhecimentos sensíveis de interesse da Sociedade e do Estado brasileiro, 

circunstância em que deverão ser seguidos os procedimentos estabelecidos por Norma 

Especifica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. 

Art. 82° O Orientador deverá encaminhar à Secretaria do PPGA, via e-

mail: ppga.agro@ufg.br, o Memorando solicitando a realização da Defesa do Produto Final 

(conforme modelo disponível em: https://ppga.agro.ufg.br/p/793-formularios-e-

procedimentos), na qual a data de realização deve ser agendada, pelo Orientador, em comum 

acordo com os demais membros da Banca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. A versão do produto final do Discente de Mestrado ou 

Doutorado, deverá ser encaminhado, pelo Orientador, para todos os membros da Banca 

Examinadora com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da defesa do Produto 

Final, com cópia para o e-mail: ppga.agro@ufg.br. 

Art. 83° O Produto Final será julgado por uma Banca Examinadora 

composta por: 

I. 3 (três) membros para Mestrado, sendo, no mínimo, 1 (um) externo ao 

PPGA, preferencialmente externo à UFG; 

II. 5 (cinco) membros para Doutorado, sendo, no mínimo, 2 (dois) externos 

ao PPGA, preferencialmente externos à UFG. 
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§ 1º O(s) Coorientador(es) poderá(ão) integrar a Banca Examinadora, no 

entanto, este(s) não serão considerados para efeito de integralização do número mínimo 

necessário de membros previstos nos incisos I e II deste Artigo. 

§ 2º As Bancas Examinadoras de Mestrado e Doutorado deverão ter 1 (um) 

membro Suplente interno e 1 (um) membro Suplente externo ao PPGA, visando atender os 

incisos I e II deste Artigo. 

§ 3º O Discente disporá de até 40 (quarenta) minutos para a exposição do 

seu trabalho e, cada Membro da Banca Examinadora disporá de até 50 (cinquenta) minutos 

para sua arguição, podendo estes limites ser prorrogados a critério do Presidente da Banca 

Examinadora. 

§ 4º O resultado será registrado em Ata junto ao Processo no SEI, como 

Aprovado ou Reprovado. 

Art. 84° Caso o Discente titulado não providencie a publicação de seu 

Produto Final na forma de artigo(s) científico(s) no prazo de até 6 (seis) meses, o Orientador 

terá o direito de publicá-lo(s), resguardando a participação do Discente na(s) autoria(s) do(s) 

trabalho(s).  

Parágrafo único. O Discente é obrigado a comunicar ao Orientador sobre 

toda e qualquer submissão de artigo(s) científico(s) para publicação oriunda do seu Produto 

Final. 

 

Capítulo XIX 

Dos Pedidos de Prorrogação 

Art. 85º O Discente poderá solicitar prorrogação de prazo, de acordo com 

estas Normas Internas, para a providência de conclusão do Produto Final, desde que já tenha 

integralizado todos os créditos em: Disciplinas; Atividades Complementares; Estágio 

Docência (quando obrigatório) e, após a sua aprovação no Exame Geral de Qualificação. 

Parágrafo único. O Estágio Docência que se refere o Art. 85º é 

obrigatório a todos os Discentes de Mestrado e Doutorado contemplados com bolsa, 

conforme previsto no Art. 34º desta Norma Interna. 

Art. 86º O pedido de prorrogação deverá ser encaminhado pelo Orientador 

à Coordenação do Programa, via e-mail: ppga.agro@ufg.br, com antecedência mínima de 

60 (sessenta) dias da data limite original de defesa do Produto Final, devendo constar dos 

seguintes documentos: 

I. Justificativa fundamentada do pedido de prorrogação; 

II. Versão atualizada da Dissertação ou Tese, em arquivo PDF; 

III. Cronograma de atividades para o período adicional solicitado. 

§ 1º Os pedidos de prorrogação, quando deferidos, serão concedidos por 

um prazo máximo de 6 (seis) meses para o Mestrado e 12 (doze) meses para o Doutorado. 

§ 2º Será admitida um único pedido de prorrogação adicional além do 

previsto no parágrafo 1º deste artigo, por um prazo máximo de 3 (três) meses para o 

Mestrado e, 6 (seis) para o Doutorado, em casos excepcionais, devidamente justificados pelo 
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Orientador e avaliado pela CPG, a qual deverá considerar o impacto dessa prorrogação na 

avaliação de desempenho do PPGA pela CAPES. 

 

Capítulo XX 

Do Projeto de Pesquisa e do Produto Final 

Art. 87º O formato, estrutura e normalização do Projeto de Pesquisa 

relacionado ao Produto Final (Dissertação ou Tese) devem obedecer às diretrizes 

apresentadas no Anexo I desta Norma Interna (disponível em: 

https://ppga.agro.ufg.br/p/791-resolucoes). 

Parágrafo único. Os prazos para apresentação e defesa do Projeto de 

Pesquisa, incluindo seu acompanhamento por parte da Comissão de Bolsas e 

Acompanhamento Discente, são estabelecidos nos Capítulos III, VI e VII destas Normas 

Internas. 

Art. 88º O formato, estrutura e normalização do Produto Final 

(Dissertação ou Tese) devem obedecer às diretrizes apresentadas no Anexo II desta Norma 

Interna (disponível em: https://ppga.agro.ufg.br/p/791-resolucoes). 

§ 1º Em caso de aprovação, o Discente terá o prazo de 30 (trinta) dias após 

a defesa para corrigir e/ou inserir, na versão eletrônica, as modificações sugeridas pela Banca 

Examinadora ou, até mesmo, suprimir partes do documento em razão de proteção intelectual 

(copyright); caso contrário, a versão apresentada para o agendamento da defesa será 

disponibilizada eletronicamente pelo PPGA e anexada ao sistema da CAPES (Plataforma 

Sucupira). 

§ 2º A versão definitiva do Produto Final, digitalizada e impressa com 

encadernação padrão PPGA, deve ser encaminhada à Secretaria do PPGA, mediante ofício 

do Orientador, no qual se atesta a conformidade do documento com a presente Norma Interna 

para fins de solicitação de Diploma junto a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFG. 
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