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Avaliação:  

Segundo as normas internas PPGA, cap. 3. Os discentes farão a avaliação do 

discente que estará apresentado e enviarão ao final da aula para o e-mail da coordenadora 

da disciplina (jmpereira@ufg.br).  

Quanto ao artigo, o periódico deve possuir qualis igual ou superior a B1(considerando 

a última classificação). O artigo selecionado deve ter o idioma inglês e publicado nos últimos 

10 anos. 

 Os artigos selecionados devem ser enviados com no mínimo uma semana de 

antecedência da apresentação. O tema do trabalho de revisão bibliográfica deverá ser 

informado a coordenadora da disciplina e ter aprovação formal do orientador (e-mail) no 

início do semestre de sua apresentação (23/07). O discente deverá enviar por e-mail 

(jmpereira@ufg.br) um exemplar do trabalho de revisão e do projeto de dissertação ou de 

tese, em PDF, para o coordenador da disciplina, com antecedência de sete dias de sua 

apresentação. 

  

  



Cronograma  – 2020-1 

Data Assunto/Apresentação * 

23/07 Informes e Seminário geral 

30/07 Lauricio (R), Heloiza (A), José Neto (A) 

06/08 Vinicius (A), Efraime (A) 

13/08 Lana (P), Amanda Lopes (P) 

20/08 Fernanda (R), Paulo (R) 

27/08 Eliane (R), Maik (R) 

03/09 Emily (P), João Pedro (P) 

10/09 Josiane (P), Fernando (R), Jordana (R) 

17/09 Suellen (R), Amanda Appelt (R), Flávio (R)  

* R- Revisão bibliográfica, A- artigo científico e P-projeto 
 
 

Referência (Normas internas PPGA) 

Capítulo III 

Das Disciplinas Seminários 

 

Art. 11º Os Seminários do Programa de Pós-Graduação em Agronomia serão registrados e ofertados 
no sistema da UFG, na forma de disciplinas, identificadas como se seguem: 

Área de concentração Semestre Mestrado Doutorado 
Fitossanidade  1º MFS-1 DFS-1 

2º MFS-2 DFS-2 
3º --- DFS-3 

Produção vegetal 1º MPV-1 DPV-1 
2º MPV-2 DPV-2 
3º --- DPV-3 

Solo e água 1º MSA-1 DSA-1 
2º MSA-2 DSA-2 
3º --- DSA-3 

 

Parágrafo único. Cada disciplina Seminários corresponderá a um crédito, com dezesseis horas-aula 
semestrais.  

Art. 12º Todos os estudantes regulares do PPGA, nos níveis de Mestrado e Doutorado, devem 
matricular-se, obrigatoriamente, nas disciplinas Seminários a partir do primeiro semestre de ingresso no Programa.  



Art. 13º Os estudantes matriculados em nível de Mestrado devem apresentar um trabalho de revisão 
bibliográfica relacionado com o tema de sua pesquisa no primeiro semestre do curso e seu Projeto de Dissertação no 
segundo semestre.  

Art. 14º Os estudantes matriculados em nível de Doutorado devem apresentar um artigo científico no 
primeiro semestre do curso, um trabalho de revisão bibliográfica relacionado com o tema de sua pesquisa no segundo 
semestre do curso e seu Projeto de Tese no terceiro semestre.  

Art. 15º O tema do trabalho de revisão bibliográfica deverá ser informado ao coordenador da 
disciplina e ter aprovação formal do orientador no início do semestre de sua apresentação.  

Art. 16º  O trabalho de revisão e o projeto de dissertação ou de tese deverão seguir as diretrizes 
apresentadas nos Anexos I e II, respectivamente.  

Art. 17º O estudante deverá entregar um exemplar do trabalho de revisão e do projeto de dissertação 
ou de tese, impresso ou em PDF, para o coordenador da disciplina, com antecedência de sete dias de sua apresentação.  

Art 18º O tempo de apresentação será de vinte a quarenta minutos, a ser definido pelo coordenador da 
disciplina, de acordo com o número de estudantes matriculados.  

Art. 19º O professor orientador, ou coorientador, deverá participar da sessão de apresentação do 
Projeto de Dissertação ou de Tese de seu orientando, avaliando-a em formulário próprio.  

§1º - É de responsabilidade do professor orientador convidar um terceiro membro para a avaliação do 
projeto, ficando este responsável também por avaliá-lo em formulário próprio. 

§2º - Ao final de cada semestre, o coordenador da disciplina deverá entregar os formulários de 
avaliação dos projetos à Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente. 

Art. 20º Os Seminários serão realizados separadamente, por Área de Concentração, com a 
participação simultânea dos estudantes dos níveis de Mestrado e Doutorado. 

Art. 21º Todo estudante matriculado em disciplinas Seminários será avaliado pelo Coordenador da 
disciplina, ao término de cada Semestre Letivo, lhe sendo atribuído o conceito correspondente ao respectivo Semestre Letivo. 

 

 


