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Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
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TÍTULO I 

 

CREDENCIAMENTO, DESCREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE 

DOCENTES E ORIENTAÇÃO 

 

Art. 1 _ O Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal (PPGBV) da Universidade Federal 

de Goiás efetuará credenciamento de pesquisadores de acordo com as necessidades do Programa e 

equilíbrio das linhas de pesquisa. Para solicitar o credenciamento, os pesquisadores deverão submeter 

um plano de trabalho e de atividades à Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG), que será analisado 

pela Comissão Administrativa do PPGBV.  

§ 1o _ As recomendações da Área de Biodiversidade da CAPES servirão como critério para 

avaliação de credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de docentes. 

§ 2o  _  A Comissão Administrativa através da análise da proposta submetida para credenciamento 

averiguará se o proponente será aceito ou não no PPGBV e em que categoria e linha de pesquisa se 

enquadrará.  

§ 3o _ O credenciamento ocorrerá até os 2,0 anos de cada quadriênio estabelecido pela CAPES. 



§ 4o - Ao final de cada quadriênio todo o corpo docente do Programa será submetido ao processo 

de recredenciamento. 
 

 

Art. 2 _ Para fins de credenciamento será avaliado o plano de trabalho do proponente a docente do 

PPGBV, que deverá ser composto dos seguintes itens: 

I. identificação do proponente, incluindo sua instituição de formação profissional e o 

ano de obtenção do título de Doutor; 

II. número de horas a serem dedicadas ao Programa;  

III. ter produção mínima de 5 (cinco) artigos com Qualis igual ou superior a B1, no 

quadriênio anterior à solicitação de credenciamento ou superior a 350 pontos a partir 

do estrato B2, conforme especificado no WebQualis/CAPES da Área de 

Biodiversidade e com as respectivas comprovações; 

IV. comprovação do potencial de pesquisa, experiência didática, ensino e orientação 

através do Currículo Lattes e indicar em que linha pretende atuar; 

V. propor disciplina inovadora ou participar de uma já existente no PPGBV 

acompanhada do respectivo plano de curso;  

VI. comprovação de orientações já concluídas e/ou em andamento, bem como dos níveis 

de formação dos discentes orientados ou em orientação; e 

VII. carta justificando a importância do credenciamento do proponente para  integrar o 

corpo docente do Programa. 

 

Art. 3 _ A inclusão do docente no PPGBV dar-se-á após análise dos itens do Art. 2, a ser feita pela 

Comissão Administrativa e posteriormente aprovada em CPG. 

§ 1o _ O credenciamento do docente em Núcleo Permanente é da competência da CPG, de 

acordo com a pontuação da produção, da relevância e da importância para a linha de pesquisa 

indicada pelo proponente. 

§ 2o _ O credenciamento como colaborador ocorrerá excepcionalmente, verificando-se a 

proporção indicada pela CAPES, a necessidade do PPGBV, sendo destinada somente uma 

vaga por processo seletivo, e ainda se o proponente atende aos requisitos do Art. 2 deste 

regimento.  

§ 3o _ Para fins de credenciamento como Professor Colaborador, serão considerados docentes 

externos ao Programa que sejam Bolsistas em Produtividade do CNPq, ou que tenham 

produção equivalente, que venham a participar de atividades no Programa que impulsionem o 

seu crescimento e que no caso de ofertar (em) disciplina(s) que não existam na matriz do 

Programa.  



Art. 4 _ Caso o docente seja credenciado e não tenha experiência como orientador principal em Pós-

graduação stricto sensu, será permitida a orientação de apenas um discente por processo de seleção, 

até que ele tenha a sua primeira orientação concluída. 

Parágrafo único - após concluir a primeira orientação, o docente poderá orientar mais de um 

discente, desde que não ultrapasse o número máximo de orientação recomendado pela CAPES.  

 

Art. 5 _ Todos os docentes credenciados e os que solicitarem credenciamento estarão sujeitos à 

avaliação de sua atuação pelo PPGBV, ao final de cada quadriênio de avaliação estabelecido pela 

CAPES. 

§ 1º - Os docentes credenciados no interstício da avaliação da CAPES serão avaliados 

proporcionalmente ao tempo de credenciamento ao Programa. 

§ 2º - O processo de recredenciamento dos docentes do Programa será desencadeado pela 

Comissão Administrativa e posteriormente avaliado pela CPG. 
 

 

Art. 6 _ Os docentes do PPGBV serão avaliados três meses antes do fim do quadriênio de avaliação da 

CAPES. Tal avaliação será efetuada caso a caso pela Comissão Administrativa e norteada pelo 

documento de Área de Biodiversidade da CAPES. Aqueles considerados não habilitados serão 

descredenciados do Programa, e uma nova solicitação de credenciamento deverá atender aos itens do 

Art. 2  deste Regimento. 

§ 1º _ Para manutenção do credenciamento no núcleo permanente do PPGBV, os docentes 

deverão cumprir as seguintes exigências: 

I. atender ao item III do Art. 2 deste Regimento;  

II. comprovar titulação de pelo menos um discente sob sua orientação, a cada três 

anos; 

III. comprovar o aceite ou a publicação com o(s) discente(s) orientado(s) no Programa; 

IV. oferecer disciplinas no mínimo a cada dois anos; e 

V. participar de no mínimo uma reunião ordinária da CPG por semestre. 

 § 2o _ Os docentes colaboradores serão também avaliados de acordo com a necessidade de 

colaboração dentro do Programa e estarão sujeitos ao descredenciamento. A avaliação do docente 

colaborador terá como base: 

 I. a oferta de disciplinas inovadoras e inseridas dentro da proposta do Programa no 

mínimo a cada dois anos; 

 II. a publicação em periódico igual ou superior a B2, juntamente com o discente 

orientado em quatro anos; e 

III. participar de no mínimo uma reunião ordinária da CPG por semestre. 



§ 3o _ O docente colaborador que desejar fazer parte do Núcleo Permanente deverá apresentar 

nova proposta com base no Art. 2 no prazo estabelecido no parágrafo 3° do Art. 1. 
 

 

Art. 7 _ O docente permanente que não atender aos quesitos constantes no Art. 6 deste Regimento por 

ocasião da avaliação quadrienal, será descredenciado.  

§ 1o _ Caso este docente esteja com orientação na categoria de permanente esta será mantida.  

§ 2o _ Casos excepcionais serão decididos pela CPG. 
 

 

Art. 8 _ O docente descredenciado poderá ser recredenciado no Programa, desde que o seu plano de 

trabalho atenda o Art. 2 deste Regimento. 
 

 

Art. 9 _ O descredenciamento do docente ocorrerá nos seguintes casos: 

I. por solicitação do docente; 

II. por não atender aos critérios mínimos explícitos no documento de Área de Biodiversidade 

da CAPES;  

III. por não desenvolver atividades pertinentes ao Programa, como oferta de vagas nos 

processos seletivos, orientação e/ou oferta de disciplinas por mais de dois anos; 

III. descumprimento deste Regimento; e 

IV. não comparecimento em 50% das reuniões ordinárias do Programa no quadriênio sem 

justificativa. 

TÍTULO II 

 

DA ADMISSÃO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

BIODIVERSIDADE VEGETAL 

 

DA SELEÇÃO 

 

Art. 10. A admissão ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal será efetuada após 

aprovação e classificação em processo seletivo do mesmo conforme recomendações constantes no 

Edital de Seleção do PPGBV, o qual deverá ser publicado até o mês de outubro de cada ano. 

                  Parágrafo único - As avaliações necessárias para Ingresso no PPGBV poderão ser 

ministradas na sede do Programa, em qualquer Universidade do Brasil ou no exterior, com a qual a 

UFG tenha vínculo, sendo que em ambos os casos as provas deverão ocorrer nas datas e horários 

especificados no Edital de Seleção. 



TÍTULO III 

 

NORMAS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 
 

As normas se aplicam às bolsas de estudo concedidas ao Programa de Pós-Graduação em 

Biodiversidade Vegetal ICB/UFG pelas Agências públicas de fomento destinadas ao Programa ou pela 

própria Universidade Federal de Goiás (UFG), para discentes regularmente matriculados no curso de 

Pós-graduação em Biodiversidade Vegetal. Estas normas não se aplicam as bolsas concedidas a 

projetos de pesquisa específicos. 

 

 

Art. 11 _ Compete à Comissão de Bolsas e à Coordenadoria de Pós-Graduação do Programa, a 

formulação e aplicação da política de concessão de bolsas destinadas ao Programa ou de demanda 

social destinada pela CAPES. 

 

 

Art. 12 _ A Comissão de Bolsas avaliará e julgará os pedidos de bolsas. 

            Parágrafo único _ Será considerado elegível para a concessão de bolsa o discente que 

atender aos seguintes requisitos: 

I. estar regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade 

Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás; 

II. assumir formalmente o compromisso de dedicar-se integralmente ao programa de 

Mestrado em Biodiversidade Vegetal, durante todo o desenvolvimento de seu programa de 

estudos, de acordo com as normas das Agências de Fomento; 

III. ter apenas um único conceito C; 

IV. estar formalmente vinculado a um orientador do Programa;  

V. em caso do discente trabalhar e manifestar o desejo de receber bolsa, será aplicada a 

premissa da legislação vigente na época da matrícula no Programa; 

VI. caso seja concedida a bolsa ao discente que trabalha o orientador deverá comunicar 

oficialmente à coordenação do Programa de Pós-graduação e se responsabilizar pelo 

andamento acadêmico do discente; 

VII. não possuir qualquer relação de trabalho com a Universidade Federal de Goiás; não ser 

aposentado ou estar em situação equiparada, a não ser que o fomentador permita; 

VIII. não acumular recebimento de bolsas com qualquer modalidade de auxílio de agências de 

fomento ou órgãos nacionais ou internacionais; e 

IX. realizar Estágio Docência conforme o recomendado no Art. 47 da Resolução CEPEC 1403 



da UFG e recomendações do Art. 46 deste Regimento. 

 

 

Art. 13 _ Para efetivar a concessão da bolsa, o Termo de Compromisso de Bolsista e formulário 

adequado a cada tipo de bolsa recebido deverá ser preenchido de acordo com a solicitação da Agência 

de Fomento, assinado pelo discente, com firma reconhecida em cartório, e entregue nos locais a serem 

estipulados pela Comissão de Bolsa ou Edital da Bolsa. Uma cópia destes documentos deverá ser 

entregue na Secretaria da Coordenação do Programa, para arquivamento no acervo discente. 

Parágrafo único _ Os documentos necessários para implantação da bolsa deverão ser entregues 

conforme recomendação da Comissão de Bolsas. 

 

Art. 14 _ As inscrições serão presenciais na secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Biodiversidade Vegetal, situada no prédio do ICB IV primeiro andar/UFG – Campus Samambaia, 

Goiânia-GO, em período definido no calendário anual do Programa, o qual, normalmente, se dá no 1º 

semestre de cada ano, ou, em casos excepcionais, divulgado pela Comissão de Bolsas. 

Parágrafo único - No ato da inscrição, os discentes regularmente matriculados e que se 

encontrem em situação elegível para receber bolsa, conforme o Art. 16 deste Regimento deverão 

preencher formulário de requerimento de bolsa e entregá-lo juntamente com uma cópia do histórico 

escolar na Secretaria do Programa.  

 

Art. 15 _ Por indicação da Coordenação de Pós-Graduação deste Programa ou por iniciativa própria, a 

Comissão de Bolsas poderá suspender transitoriamente, interromper ou não renovar definitivamente 

uma bolsa de estudos sempre que o discente: 

I. for reprovado em alguma disciplina; 

II. não tiver cumprido as regras do mestrado, nem as exigências da instituição que 

patrocina a bolsa; 

III. for desligado do programa em caráter temporário ou definitivo; 

IV. abandonar as atividades do Programa ou não tiver cumprido as exigências referentes 

a prazos e outras que tenham sido estabelecidas pelo Orientador; 

V. não entregar o relatório das atividades que desenvolveu, sobretudo, vinculados a sua 

pesquisa, ao final de cada semestre de seu ingresso no Curso; 

VI. Não entregar o seu projeto para avaliação à Comissão de Projetos até o sexto mês 

de seu ingresso no Programa; 

VII. tenha o desempenho acadêmico considerado insatisfatório pelo Orientador e/ou 

Coordenação do Programa; e 

VIII. ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses de matrícula no Programa.  



§ 1o – Se julgar pertinente a Comissão de Bolsas e/ou a Coordenação do Programa advertirá o 

bolsista que descumprir ou cumprir de forma insatisfatória suas obrigações acadêmicas, tão logo tal 

condição seja manifestada pelo orientador. 

§ 2o – Quaisquer problemas relacionados ao desempenho dos bolsistas devem ser notificados 

pelo Orientador à Comissão de Bolsas. 
 

 

Art. 16 _ As bolsas recebidas pelo Programa no ano vigente da matrícula serão distribuídas para a 

turma que ingresse naquele ano no Programa. 

Parágrafo único _ A Comissão de Bolsas, em observância aos critérios maiores definidos 

pelas agências, obedecerá à seguinte ordem de prioridade para classificação dos candidatos por 

ocasião da distribuição das bolsas: 

I. discentes ingressantes no semestre corrente, com base no mérito acadêmico, observando-

se a ordem de classificação no processo seletivo que norteia o ingresso; e 

II. discentes que não foram contemplados com bolsas no momento de ingresso no Programa, 

poderão recebê-las caso haja disponibilidade na cota da seleção seguinte, após as mesmas 

terem sido distribuídas entre os discentes ingressantes naquele ano. 

 
 

Art. 17 _ A relação dos selecionados, em ordem de classificação para a distribuição das bolsas de 

estudo será disponibilizada através do portal do Programa na Internet ou no quadro de avisos da 

secretaria do Programa. 

Parágrafo único - Quando da disponibilização de novas bolsas ou remanejamento de bolsas 

existentes, os discentes e, ou seus orientadores serão comunicados pela Comissão de Bolsas. 

 

TÍTULO IV 

 

NORMAS PARA REDAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 
 

Art. 18 _ O projeto de pesquisa, a ser entregue para avaliação até o 6º mês após o ingresso do 

discente, à Comissão de Projetos do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal da UFG, 

deve ser apresentado de maneira clara e sucinta, ocupar no máximo 25 páginas, ser formatado usando 

fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento duplo entre linhas, exceto no resumo e nas 

referências bibliográficas que deverão possuir espaço 1,5 entre linhas. Todas as páginas deverão ser 

numeradas sequencialmente. O mesmo deverá compreender a seguinte estruturação:  

I. introdução;  



II. resumo (máximo 250 palavras) com até 5 palavras-chave diferentes daquelas do título; 

III. revisão de literatura ou referencial teórico; 

IV. objetivos;  

V. hipóteses (quando necessário);  

VI. justificativa;  

VII. metodologia;  

VIII. resultados esperados;  

IX. cronograma de execução; 

X. orçamento detalhado com fonte de financiamento (quando dispuser) ou demanda laboratorial 

comprovada; e  

XI. referências bibliográficas conforme recomendado no modelo de redação de Projetos na página 

do Programa.  

 
 

Art. 19 _ Após a avaliação dos projetos se forem necessárias adequações no texto, o discente terá 30 

dias para fazê-la e entregar à Comissão de Projetos para averiguação. 

§ 1o _ Palavras em latim no título ou no texto, como por exemplo: in vivo, in vitro, in loco, et al. 

deverão estar grafadas em itálico. Os nomes científicos, incluindo os gêneros e categorias 

infragenéricas, deverão estar em itálico. Citar nomes das espécies por extenso, na primeira menção do 

parágrafo, acompanhados de autor, na primeira menção no texto. 

§ 2o _ Se houver uma tabela geral das espécies citadas, o nome dos autores deverá aparecer 

somente na tabela. Evitar notas de rodapé. 

§ 3o - Referências bibliográficas citadas ao longo do texto devem seguir as normas da ABNT. 

 

Art. 20 _  Uma cópia impressa e um arquivo em formato pdf do projeto deverão ser entregues na 

secretaria do PPG em Biodiversidade Vegetal acompanhados de: 

I. uma carta de encaminhamento do orientador à Comissão de Projetos, informando que analisou 

e está de acordo com o mesmo e se necessita de avaliadores externos, e neste caso indicar o 

nome e endereço de e-mail dos mesmos;  

II. capa, sumário ou afins conforme criatividade dos seus responsáveis. 

Parágrafo único. Em caso de dúvida somente o orientador ou excepcionalmente o representante da 

turma poderão procurar os membros da Comissão de Projetos. 

 



 

TÍTULO V 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Art. 21 _ O projeto de pesquisa após recepção pela Comissão de Projetos deverá ser avaliado por esta 

Comissão e emitido o Parecer. 

§ 1º - Se o orientador solicitar a avaliação de assessor ad hoc, deverá encaminhar uma lista 

tríplice por ordem de preferência. A Comissão encaminhará para tantos assessores quantos 

julgar necessários e verificar se atendem ao perfil postulado na portaria 002/2012 da CAPES. 

§ 2º - Caso o orientador e discente não recomendem avaliadores externos para o seu projeto, 

este será avaliado por pelo menos dois membros do corpo docente do PPGBV. 

 

 

Art. 22 _ A avaliação final do projeto do discente será o conjunto de pareceres apresentados pelos 

avaliadores compreendendo os seguintes itens: 

I. averiguar a existência ou não de plágio em quaisquer partes do projeto; 

II. parecer de cada avaliador informando se aprovado ou reprovado, neste último caso 

apresentar justificativa; 

III. incluir o parecer do assessor ad hoc externo quando houver. 

§ 1º - O resultado final da avaliação deverá ser encaminhado ao orientador com cópia para o discente.  

§ 2º - Em caso de dúvidas, a decisão final deverá ser julgada pelo Coordenador do Programa ou pela 

Comissão Administrativa. 
 

 

Art. 23 _ A aprovação do projeto poderá ser condicionada a reformulações ou não. 

Parágrafo único – Em caso de reformulações estas devem ser atendidas e reavaliadas pela 

Comissão de Projetos em 30 dias e se o projeto necessita de nova avaliação. 
 

 

Art. 24 _ Em caso de reprovação o orientador será informado e junto com o discente terá o prazo de 30 

dias para ressubmissão do projeto para nova avaliação. 

 

 

 



TÍTULO VI 

 

EXAME DE PRÉ-BANCA 
 

Art. 25 _ O exame de pré-banca constitui uma atividade obrigatória sem atribuição de crédito conforme 

o Regulamento do Programa (vide Resolução CEPEC Nº 1453). 

 

Art. 26 _ O discente do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Vegetal, nível Mestrado, 

deverá realizar o exame de pré-banca entre o décimo segundo e décimo oitavo mês de sua formação 

acadêmica, após ter cumprido os itens constantes no Art. 40 do Regulamento do Programa (vide 

Resolução CEPEC Nº 1453). 

§ 1º _ O discente deverá ter a autorização do orientador para realização do exame de pré-

banca. 

§ 2º _ O orientador deverá encaminhar formulário de solicitação do exame de pré-banca à 

Comissão Administrativa, via secretaria do programa (Anexo I).  

§ 3º _ O discente deverá dar ciência no formulário a ser encaminhado pelo orientador à 

Comissão Administrativa. 

§ 4º _ Junto ao formulário deverão ser encaminhadas à Secretaria do PPG em Biodiversidade 

Vegetal três cópias do manuscrito e histórico acadêmico, entre o décimo primeiro e décimo 

sétimo mês. 

§ 5º _ O exame de pré-banca será realizado em um prazo de até 30 dias após 

encaminhamento do formulário. Cabe ao orientador indicar a data da realização do exame de 

pré-banca. 

§ 6º _ A data da realização do exame de pré-banca não poderá ultrapassar o décimo oitavo 

mês. 

§ 7º _ Submissões do manuscrito fora do prazo estabelecido deverão ser analisadas pela 

Comissão Administrativa. 

 
 

Art. 27 _ A pré-banca será composta de três (03) membros titulares e um (01) suplente, sendo o 

orientador presidente e dois outros pesquisadores como membros, pelo menos um deles 

preferencialmente externo ao Programa. O suplente poderá ser de qualquer categoria.  

§ 1º _ Os nomes propostos para membros da pré-banca deverão ser encaminhados à 

Comissão Administrativa pelo orientador com a ciência do discente.  



§ 2º _ Para o exame de pré-banca o PPG em Biodiversidade Vegetal não arcará com despesas 

de passagens ou diárias para quaisquer membros da banca examinadora. 

  

Art. 28 _ Cabe ao orientador, entre o décimo primeiro e décimo sétimo mês, encaminhar à Comissão 

Administrativa os nomes dos avaliadores a comporem a pré-banca. 

Parágrafo único _ É atribuição da Comissão Administrativa aprovar nomes de Pesquisadores 

que comporão a banca examinadora (vide Resolução CEPEC Nº 1453). 

 

 

Art. 29 _ O manuscrito a ser entregue para a pré-banca deverá ser redigido no estilo de monografia ou 

de artigo(s) conforme o Art. 35 parágrafos 1º  e 2º  deste Regimento. 

 

 

Art. 30 _  Na seção de realização do exame de pré-banca as seguintes etapas devem ser cumpridas: 

I – o orientador deverá instalar a sessão; 

II – o discente terá até 30 minutos para apresentação oral do manuscrito; 

III – cada membro titular da pré-banca examinadora terá até 30 minutos para arguição;  

IV – a Banca Examinadora deverá averiguar a existência de eventuais ocorrências de plágio e 

comunicar ao orientador; e,  

V - ao final será emitido parecer informando as recomendações da pré-banca e a situação do 

discente. 

 
 

Art. 31 _ O resultado do julgamento do exame de pré-banca será expresso conforme consta no Art. 40 

do Regulamento do Programa (vide Resolução CEPEC Nº 1453) 

Paragráfo único - Em caso de reprovação no exame de pré-banca, o discente deverá se submeter 

a uma nova avaliação. Terá um prazo de 60 dias para fazer uma nova solicitação para uma segunda e 

última avaliação conforme versa o Regulamento específico do Programa. Neste caso, além do 

orientador, pelo menos um dos membros da pré-banca examinadora anterior deverá estar presente. 

 
 

Art. 32 _ Após aprovação pelo exame de pré-banca, o orientador e o discente poderão agendar a data 

da defesa, sendo que a defesa deverá ocorrer no máximo em até 24 meses da matrícula no Programa 

(vide Resolução CEPEC Nº 1453). 

 

         Parágrafo único - As excepcionalidades ocorrentes durante o exame de pré-banca serão 

avaliadas pela Comissão Administrativa e encaminhadas à CPG para avaliação. 



TÍTULO VII 

 

PRODUTO FINAL 

 

Art. 33 _ Qualquer que seja a modalidade o produto final apresentado ao PPG em Biodiversidade 

Vegetal deverá ser organizado com as seguintes especificações: 

1. papel A4; 

2. espaçamento entre linhas de 1,5; 

3. fonte Times New Roman tamanho 12; 

4. margens: superior 2,5 cm; inferior 2,5 cm; esquerda 3 cm; direita 1,5 cm; 

5. o exemplar impresso para a defesa poderá ser em capa com espiral, o número de cópias de 

acordo com o Art. 42 da Resolução CEPEC Nº 1453 do PPG em Biodiversidade Vegetal; 

6. resumo e abstract da dissertação no máximo uma página cada um deles, incluindo as palavras-

chave. A escrita é contínua e sem parágrafo. A primeira frase do resumo deve ser o título 

resumido em negrito. 

 
 

Art. 34 _ A solicitação da defesa do produto final deverá ser feita, respeitando os seguintes critérios:  

I. ter recomendação formal do orientador para a defesa;  

II. ter obtido o total dos créditos em disciplinas e/ou atividades complementares; 

III. ter sido aprovado no exame de pré-banca;  

IV. ter recomendação formal do orientador para composição da banca, atentando que um 

dos membros da pré-banca deverá, obrigatoriamente, compor a banca;  

V. ter a composição da banca de defesa do produto final aprovada pela Comissão 

Administrativa;  

VI. ter o orientador encaminhado à Comissão Administrativa o produto final em trinta (30) 

dias antes da data prevista para a defesa pública da dissertação;  

VII. providenciar para cada membro da banca e para os suplentes um exemplar impresso 

pelo discente;  

VIII. apresentar documento de submissão de um artigo com qualidade a ser publicado em 

periódico B2 ou superior que seja produto do desenvolvimento da dissertação; 

IX. se ocorrer a necessidade de errata, esta deve ter no máximo duas páginas; e 

X. atender o Art. 41 da Regulamento do Programa (vide Resolução CEPEC Nº 1453). 

 



Art. 35 _ O produto final deverá ser redigido sob a forma de artigo(s) conforme o Art. 42 do 

Regulamento do Programa (vide Resolução CEPEC Nº 1453). 

              Parágrafo único _ o produto final deverá ser composto pelos itens abaixo, sendo que os itens 

1, 2 e 3 deverão ser redigidos em português, na norma ABNT e, a partir dos resultados, que será o 

artigo, o idioma deverá ser aquele solicitado nas normas do periódico no qual será publicado.  

Preâmbulo: capa e contracapa; catalogação bibliográfica segundo regras da UFG 

(http://www.bc.ufg.br/pages/33086); membros da Banca Examinadora; dedicatória; agradecimentos; 

sumário; lista de tabelas; lista de figuras; lista de anexos; lista de siglas; lista de símbolos; lista de 

abreviaturas; resumo e abstract, sendo que o  corpo da Dissertação deve conter: 

1. introdução Geral (inclui justificativa; hipótese quando for o caso e objetivos); 

2. revisão da literatura sobre o tema; 

3. referências bibliográficas; 

4. resultados; 

4.1. pelo menos um artigo científico submetido ou aceito em Qualis B2 ou superior 

conforme a área de Biodiversidade da CAPES; 

5. conclusão ou considerações finais; 

6. anexos: 

6.1.  incluir o documento de submissão do artigo em Qualis/CAPES B2 ou superior, 

ou com fator de impacto equivalente; 

6.2. documentos de importância para a compreensão da dissertação que não 

possam ser incluídos no corpo da dissertação; e 

6.3. autorização do Comitê de Ética da UFG quando for o caso. 

 

 

Art. 36 _ A defesa do produto final será realizada em sessão pública e deverá ocorrer no prazo máximo 

de até trinta (30) dias contados da recepção, pela secretaria, dos exemplares mencionados no Art. 44 

do Regulamento do Programa (vide Resolução CEPEC Nº 1453). 

 
.  

Art. 37 _ A banca de defesa do produto final será composta de três (03) membros titulares e dois (02) 

suplentes, sendo que o orientador é o presidente da banca e pelo menos um dos outros dois membros 

titulares deverá ser externo ao programa. 

            § 1º _ O docente orientador será o presidente da Comissão examinadora. 

§ 2º _ É obrigatória a participação de um dos membros da pré-banca na composição da banca 

de defesa do produto final. 

http://www.bc.ufg.br/pages/33086


§ 3º _ O membro suplente poderá ser de qualquer categoria, desde que o currículo atenda a 

portaria 002/2012 da CAPES. 

§ 4º _ Os membros da banca da defesa do produto final, incluindo os suplentes, deverão ser 

portadores do título de doutor ou equivalente, e ter o perfil que atenda a portaria 002/2012 da 

CAPES. 

§ 5º _ o programa só arcará com despesas para um único membro externo da banca. 

§ 6º _ na hipótese de co-orientadores virem a participar da Comissão Examinadora, estes não 

serão considerados para efeito de integralização do número mínimo de componentes previstos 

e também não terão direito a avaliação final do discente. 

§ 7º _ as excepcionalidades serão tratadas pela Comissão Administrativa.  

 

Art. 38 _ Para fins de defesa, o discente deverá encaminhar à Coordenação os exemplares do produto 

final destinados aos membros titulares da banca e suplentes e uma versão do trabalho em meio 

eletrônico, de acordo com os critérios definidos na Resolução CEPEC Nº 1453.  

 Parágrafo Único _ Após a defesa e aprovação, o discente deverá entregar uma cópia impressa 

da versão final da dissertação corrigida sendo uma para cada membro da banca, uma para a Biblioteca 

Central da UFG e duas à Secretaria da Pós-graduação acompanhadas do documento digitalizado em 

dois CDs e encaminhamento formal do orientador. A cópia a ser entregue à Biblioteca Central deverá 

ser encadernada em capa dura, cor verde e letras douradas. 

 
 

Art. 39 _ A Comissão Examinadora consignará, em formulário próprio, uma das seguintes menções:  

I. Aprovado; ou  

II. Reprovado.  

§ 1º - Deverá a Comissão Examinadora averiguar se há plágio de quaisquer informações 

contidas no documento a ser defendido. 

§ 2º - A aprovação ou reprovação deverá ser baseada em avaliação individual, feita pelos 

membros da Comissão Examinadora. 

§ 3º - Será considerado aprovado na defesa do produto final, o discente que obtiver 

aprovação unânime da Comissão Examinadora. 

                 

 

 



TÍTULO VIII 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Art. 40 _ O discente do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal, nível Mestrado, 

poderá integralizar até 04 (quatro) créditos em atividades complementares. 

             Parágrafo Único - As atividades complementares deverão ser exercidas e comprovadas 

durante o período em que o discente estiver regularmente matriculado no Programa e não poderão 

substituir disciplinas obrigatórias. 

 

 

Art. 41 _ A solicitação para aproveitamento das atividades complementares deverá ser feita pelo 

discente com a anuência do orientador e encaminhada à Comissão Administrativa do PPGBV. 

            Parágrafo Único - O pedido deverá ser feito até três meses antes da solicitação de defesa da 

dissertação, devendo estar anexados os documentos comprobatórios da realização das atividades 

complementares. 

 
 

Art. 42 _ Para integralização dos créditos o discente deverá atender as atribuições constantes no 

Capítulo IV, Seção I do Regulamento do Programa. 

 

Art. 43 _ O julgamento da solicitação e a concessão dos créditos são de responsabilidade da Comissão 

Administrativa e deverá constar do Histórico Escolar do discente. 

 
 

Art. 44 _ Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do PPG em Biodiversidade Vegetal. 

 

TÍTULO IX 

 

DISTRIBUIÇÃO DA VERBA PROAP 

 

Art. 45 _ Da parcela da verba do PROAP destinada aos discentes com a supervisão dos respectivos 

orientadores. 

              § 1º _ A verba do PROAP será dividida entre os docentes com discentes vinculados ao PPG 

em Biodiversidade Vegetal. 



             § 2º _ A divisão se dará proporcionalmente ao número de orientandos de cada orientador que 

atendam ao parágrafo 1º deste artigo no momento da divisão dos recursos.  

             § 3º _ Não serão considerados para cálculo de distribuição de recursos, alunos que 

ultrapassarem os 24 meses de mestrado. 

§ 4º Prioridade da verba PROAP será para arcar com despesas de um membro externo para 

participar da defesa do produto final, quando solicitado. 

             § 5º Parte da verba PROAP, quando requisitada e aprovada pela CPG, poderá ser destinada a 

professores externos para ministrarem disciplinas inovadoras no Programa.  

 

TÍTULO X 

 

ESTÁGIO DOCÊNCIA 

 

Art. 46 _ O Estágio Docência é uma atividade obrigatória para todos os discentes matriculados no 

Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Vegetal conforme postula o Art. 33 da Resolução 

CEPEC 1453 e Art. 47 da Resolução CEPEC 1403 dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

Art. 47 _ Para o desenvolvimento do Estágio Docência o discente deverá atender a Resolução CEPEC 

1210 (https://biodiversidade.icb.ufg.br/up/297/o/res_1210_est_docencia.pdf) que regulamenta o Estágio 

Docência na Graduação para alunos de Pós-graduação “Stricto Sensu” da UFG.  

Parágrafo único – As atividades de aulas práticas ou teóricas quando desenvolvidas pelo 

discente, obrigatoriamente o professor da disciplina deverá permanecer na sala de aula ou 

laboratório. 

 
 

Art. 48 _ O orientador deverá encaminhar à Coordenação ofício com duas cópias informando alguns 

itens: 

I. nome da disciplina na qual será desenvolvido o estágio e o nome do curso de 

graduação; 

II. nome do professor responsável pela disciplina; 

III. ano e semestre em que a disciplina ocorre; e 

IV. plano de trabalho do discente a ser desenvolvido durante o exercício da disciplina. 

 

 



Art. 49 - O ofício deverá ter a ciência do orientador do discente e do professor da disciplina 

 
 

Art. 50 - As cópias do ofício serão encaminhadas ao Colegiado de origem da disciplina e à Secretaria 

do PPG em Biodiversidade Vegetal para arquivamento. 

 
 

Art. 51 - Ao final do Estágio Docência duas cópias do relatório de atividades do discente deverão ser 

encaminhadas à Coordenação do PPGBV com assinatura do orientador, do discente e do professor da 

disciplina, sendo uma cópia arquivada na pasta do discente e outra na Coordenação. 

 

TÍTULO XI 

 

DAS DISCIPLINAS 

Art. 52 - O Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Vegetal consta de 31 disciplinas sendo três 

obrigatórias e as demais optativas, vide a página do Programa (https://biodiversidade.icb.ufg.br/p/3005-

estrutura-curricular). As Disciplinas a serem ministradas no Programa que não estejam entre as 

obrigatórias e optativas serão consideradas Tópicos Especiais. 

 § 1º – Deverá ser ofertada uma disciplina como Tópico Especial no Programa por semestre a 

ser ministrada por docentes doutores, externos ao Programa, devendo-se considerar: 

I. A importância da Disciplina para a formação dos discentes do Programa; e 

II. Seu caráter de inovação em um contexto de pesquisas regionais que envolvam a 

Biodiversidade. 

           § 2º As Disciplinas do PPGBV serão ministradas em Português ou em Inglês, neste último caso 

se a mesma possuir discentes de nacionalidade estrangeira. 

 

Aprovado em reunião da CPG em 09 de junho de 2017. 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal 

Goiânia (GO), 09/06/2017 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE VEGETAL 
 

 

ANEXO 1 - Formulário de Solicitação do Exame de Pré-Banca 

 

À Comissão Administrativa do PPG em Biodiversidade Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas, 

 

Em atendimento ao Regimento Interno do PPG em Biodiversidade Vegetal, solicitamos a 

realização do exame de pré-banca do discente: 

 

                                                           (Nome e Matrícula) 

 

Título da Dissertação 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Uma vez que o discente atende aos requisitos da Resolução CEPEC 1453, Título II, Capítulo 

V, Seção III, solicito a esta Comissão que sejam encaminhados os procedimentos legais para 

realização do exame de pré-banca. 

Sugerimos os(as) seguintes Pesquisadores(as) como membros da Comissão Examinadora: 



 

Membro 

(nome e cpf) 

Categoria Instituição e ou 

Programa de 

Pós-graduação 

Dr.(a)________________________________________ Orientador e 

Presidente 

da Banca, 

PPGBV 

 

UFG, PPG 

Biodiversidade 

Vegetal 

Dr.(a)________________________________________ Membro do 

PPGBV 

 

 

UFG, PPG 

Biodiversidade 

Vegetal 

Dr.(a)________________________________________ Membro 

Externo ao 

PPGBV 

 

 

Dr.(a)________________________________________ Suplente  

 

Sugerimos, ainda, que o exame de pré-banca seja realizado no dia ____/____/____, às 

_________h. 

 

Atenciosamente, 

 

Goiânia, ______/______/20 

 

_______________________________ _______________________________ 

  

                Orientador(a)                         Discente 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE VEGETAL 
 

 

Anexo 2- Ficha de Avaliação individual do Exame de Pré-Banca 

 

Avaliador : 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: 

Sim ou Não 

01. Há conteúdo no manuscrito para ser considerado uma dissertação de 

mestrado? 

 

02. A apresentação do manuscrito é concisa e organizada?  

03. Os objetivos propostos são condizentes com os resultados parciais 

apresentados? 

 

03. A metodologia é adequada e compreensível para ser atingido o objetivo 

proposto na dissertação? 

 

04. Os resultados parciais são apresentados adequadamente?  

05. Existe apresentação de um cronograma para concluir as etapas que ainda 

faltam para compor a dissertação?  

 

06. O tempo que falta para finalização do produto final é suficiente?  

07. A linguagem é correta?  

08. As tabelas, quando presentes, são precisas e em número adequado?  

09. As ilustrações são de boa qualidade e expressam o proposto nos objetivos 

e nos métodos e ainda em número adequado? 

 

10. As citações e referências são suficientes, atualizadas para o tema e estão 

corretas? 

 

11. O resumo apresentado no documento contém os fatos relevantes?  

12. O título proposto para a dissertação é adequado?  

13.  Há plágio de alguma informação contida no documento?  

 

 

 

 



AVALIAÇÃO: 

(   ) Os resultados parciais são aceitáveis como manuscrito e a dissertação tem potencial para ser 

finalizada sem revisão.  

(   ) Os resultados parciais são aceitáveis como manuscrito e a dissertação tem potencial para ser 

finalizada, porém necessita de modificações. 

(    ) Os resultados parciais necessitam de extensas modificações e nova avaliação.        

(    ) Os resultados parciais foram rejeitados, apresentam problemas sérios que não condizem com uma 

dissertação. 

 

COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS DO AVALIADOR: use folha adicional 

 

Data:___/____/_____       

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Avaliador 

 

 


