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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE AGRONOMIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 

RESOLUÇÃO PPGA 002 de 16/09/2004 

 

Regulamenta as atividades complementares do 

(PPGA) da Universidade Federal de Goiás. 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás, em reunião realizada em  16/09/2004. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - O aluno do Programa de Pós-graduação em Agronomia, de Mestrado e de 

Doutorado, poderá integralizar até 04 (quatro) créditos em atividades complementares, 

realizadas durante o curso. 

Art. 2º - O processo será iniciado através de requerimento do aluno encaminhado à 

Comissão Administrativa do PPGA, com a aquiescência do orientador. 

§ Único - Ao requerimento deverão estar anexados os documentos comprobatórios da 

realização das atividades complementares. 

Art. 3º - Serão consideradas, para efeito de integralização dos créditos, as atividades 

constantes do Anexo I e respectivas frações de crédito e máximo de créditos permitidos. 

§ 1º
 
- As atividades listadas no item V deverão ser previamente aprovadas pelo 

orientador e pela Comissão Administrativa. 

§ 2º
 
- Para o computo final dos créditos, serão desprezados as frações. 

Art. 4º - O julgamento da solicitação e a concessão dos créditos é de responsabilidade 

da Comissão Administrativa e deverá constar do Histórico Escolar do aluno. 

Art. 5º - As atividades complementares listadas no anexo desta resolução deverão estar 

relacionadas com a área de concentração do aluno. 

Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Administrativa. 

 

      Goiânia, 16 de setembro de 2004 

                               

  Prof. Dr. Luiz Fernando Coutinho de Oliveira 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Agronomia 
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ANEXO I- Atividades complementares para integralização dos créditos no PPGA  

Atividades 
Equivalência 

em créditos 

Máximo de 

créditos 

I – Participação em eventos científicos com 

apresentação de trabalho, publicado em anais 

ou similares e do qual o interessado é autor e 

esteja inserido na linha de pesquisa de sua 

dissertação ou tese 

Resumo 0,20 

1,0 Resumo Expandido 0,25 

Trabalho Completo 0,50 

II – Trabalho completo publicado em revista de 

circulação nacional ou internacional, com 

corpo editorial reconhecido e utilize sistema 

referencial adequado 

Circulação Nacional 1,0 

4,0 

Circulação 

Internacional 
2,0 

III – Capítulo de livro ou de manual 

tecnológico de reconhecido mérito na área 

Nacional 1,0 

Internacional 2,0 

IV – Livro de reconhecido mérito na área 

Autoria/Co-Autoria 2,0 

Editoria/Organização 1,0 

Tradução 1,0 

V – Atividades de tutoria, monitoria e estágio-

docência realizadas junto a alunos de 

graduação na UFG 

30 a 59 horas 1,0 

2,0 

 60 horas 2,0 

 


