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Rio Verde - GO 

https://www.google.com.br/search?q=Fotos+Rio+Verde 



Campus Rio Verde - 2012 



Campus Rio Verde 

https://www.google.com.br/maps 

Campus Rio Verde - 2017 



 Construção Histórica 
 
-Ginásio Agrícola - 27/04/1967 

 

- Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde - 25/01/1968 

 

- Centro Fed. de Edu. Tecn. de Rio Verde -18/12/2002 

 

- Instituto Federal Goiano-Campus Rio Verde - 29/12/2008 

Campus Rio Verde 



História da Pós-Graduação 
 Campus Rio Verde 

-  Mestrado em Ciências Agrárias (PPGCA) -                  2008/09 

- Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade (Rede) -        2009 

- Mestrado em Zootecnia (PPGZ) -                   2011 



História da Pós-Graduação 
 Campus Rio Verde 

-  Mestrado em Ciências Agrárias (PPGCA) -                  2008/09 

- Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade (Rede) -        2009 

- Mestrado em Zootecnia (PPGZ) -                   2011 

- Mestrado e Doutorado (PPGCA – AGRO) -             2013 

-  Mestrado em Agroquímica (PPGAq) -             2013 

- Mestrado Tecnologia de Alimentos (PPGTA -profissional)   2015 

- Mestrado em Biodiversidade e Conservação (PPGBio)      2016 

- Bioenergia e Grãos                 2017 

- Engenharia Aplicada e Sustentabilidade            2017 



-Funcionamento: 

- Regimento da Pós-graduação; 

 
- Regimento Interno do Programa; 
 

- Normativas e resoluções complementares; 
 
- Documentos da CAPES e agências de 
fomento à pesquisa e à pós-graduação; 



- Atualizar contato: 

- Comunicação oficial: Email! 
 
 - Leiam os conteúdos.  



Prazos 

- Matrícula; 

- Exames de proficiência; 
- Alterações no plano de curso; 
- Trancamento de matrícula; 
- Atualização de informações pessoais e Lattes; 
- Respostas às solicitações das secretarias; 
 

- Regimento da Pós-Graduação; 
 

- Calendário Escolar da Pós-Graduação. 

antecipe-se às solicitações e aos  
prazos.... 



-Trancamento 

- Em disciplinas – ver normas e calendário; 

 
- Trancamento do curso  

- Motivos amparados por lei e regimento; 
- Licença maternidade; 
- Prazo: Um semestre  
- O TMT continua; 
- Responsabilidade do discente: plano de 
curso e cronograma do projeto. 



-Duração dos cursos: 

- Mestrado: 

-Mínimo 12 meses; 
- Máximo 24 meses; 

- Doutorado: 

-Mínimo  24 meses; 
- Máximo 48 meses; 



- Motivos que levam ao Desligamento: 

- Deixar de matricular-se semestralmente; 

- Reprovar duas vezes mesma disciplina ou 

qualificação (Dr); 

- Ultrapassar o prazo máximo de defesa; 

- Reprovação na defesa de dissertação/tese; 

- Abandono das atividades do programa sem 

justificativa; 

- média global < 7,0; 



- Motivos que levam ao Desligamento: 

- Obter conceito N 2 vezes pesquisa/dissertação/Tese; 

-  Não entregar Relatório de Avaliação Mensal; 

-  Não completar todos os requisitos do programa no 

prazo estabelecido; 

-  Outras pendências previstas nos regulamentos; 



-Atenção especial às disciplinas: 
 

- Seminários: 
 Acadêmicos: matrícula 3 semestres 

 PPGTA: matrícula 2º semestre 
 

- Pesquisa/dissertação/Tese – 
matrícula em TODOS os semestres 

 
“Entenda as normas de cada programa que 
regem estas disciplinas” 



-Registro do Projeto de Pesquisa: 
 

- Mediante aprovação por banca avaliadora 

e correções (Sem. II); 

- Se não for registrado , deve-se registrar; 

- Anexar comprovante de registro; 

- Entregar na Secretaria do Programa; 

- Conceito S ou N na disciplina Seminários; 



-Normas para concessão de bolsas; 
   (Acadêmicos - CAPES) 

 
- Atualização contínua dos currículos juntos às 

secretarias dos Programas; 

 



-Normas para Manutenção bolsa; 
   (Acadêmicos - CAPES) 

 
- duração de 12 (renovação): 
     

  Me      publicar 1 resumo em evento 
 

  Dr      publicar 2 resumos em evento 
  
-Após os 24 meses:  
   

  Dr      publicar 1 artigo em periódico com 
Qualis na área do PPGSS 



-Duração da bolsa: 

- Mestrado: 
- Mínimo: variável; 
- Máximo 24 meses; 

A bolsa não é um direito adquirido, a 
manutenção da mesma depende do 

atendimento às exigências 
regulamentadas.  

- Doutorado: 
- Mínimo: variável; 
- Máximo 36 meses; 



-Bolsa e vínculo empregatício: 

- Portaria Conjunta CAPEs/CNPq 01/2010 



-Normas de estágio de docência 
-Profissionais (optativa) 
 

-“objetivo: possibilitar experiência em 
magistério de ensino superior, visando 
integrar as atividades de graduação e pós-
graduação, contribuindo para a formação 
profissional do discente” 

 



-Normas de estágio de docência 
 

- o estagiário EM HIPÓTESE ALGUMA 
poderá substituir o papel do professor 
responsável pela disciplina. 
 



-Normas de estágio de docência 
 

- deverá ser realizado à partir do 2º semestre; 
 

- aulas ministradas: entre 20 e 40% da carga 
horária da disciplina (até 2 alunos/disciplina = 
20% cada um); 



-Atividades estágio de docência 
 

-I - Elaborar plano de curso e/ou de aula;  

-II - Preparar aulas teóricas e/ou práticas;  

-III - Ministrar aulas teóricas e/ou práticas;  

-IV - Corrigir exercícios e/ou provas;  

-V – Acompanhar as avaliações;  

-VI - Elaboração de material didático;  

-VII – Organização de seminários; 

-VIII - Monitoria 



-Atividades estágio de docência 
 

- Final: relatório do estágio: 
 
• I - Planos de aulas (todas as aulas ministradas); 
 
• II - Relatório de todas as atividades; 
  
• III- Avaliação do professor da disciplina e/ou 
orientador (formulário próprio).  



-Normas de redação da 
dissertação/Tese 

  
 

Formato de artigo científico (normas da 
revista); 

  - Introdução Geral 

  - Objetivos Gerais 

  - Artigos(s) científico(s)  

  - Conclusão Geral. 



 

-Para a defesa: 
 

* termo de responsabilidade autoral. 

 



Entrega da versão final após a 
defesa 

 

- 60 dias (sem multa); após: 1% salário 

mínimo ao dia; limite: 180 dias; 

- cópias impressas (membros da banca e 

biblioteca; ($$$ por conta do discente); 

- comprovante de Revisão inglês e 

português; 

 



Entrega da versão final após a 
defesa 

 

 - 1 cópia PDF – CD; 

 - Termo de autorização para publicação 

eletrônica de trabalho; 

 - Verificação de pendências.  

 



Requerimento do certificado de conclusão 

 
   Acadêmicos 
 

 * comprovante de envio: 

 ≥ 1 artigo Qualis B1 (mestrado) 

 ≥ 2 artigos Qualis B1 (doutorado) 

 

   Profissionais - regulamento PPGSS 



Qualis das revistas 
para publicação 

 

https://qualis.capes.gov.br/ 
 

https://qualis.capes.gov.br/


“Alegação de desconhecimento do 

Regimento da Pós-Graduação e do 

Programa, não é justificativa aceita!” 















“Lembrar sempre dos custos de 

materiais e equipamentos 

envolvidos nas suas atividades” 

 

 - Preservar ambientes; 

 - Economizar recursos; 

 - Otimizar o uso de recursos; 



 Zelar pelo trabalho do colega; 

 Ser parte integrante da equipe; 

  Respeitar diferenças.  

  Ajudar a superar limitações; 

 Trabalhar de forma cooperativa; 

 Estimular a boa convivência. 



 Buscar racionalmente o 

conhecimento; 

 Manter a mente aberta; 

 Procurar ativamente a solução para 

o seu problema; 

 Não tentar resolver todos os 

problemas num único documento. 



 Não reduza a dissertação/tese à 

simples aplicação de técnicas já 

estabelecidas; 

 Estabeleça o vínculo entre teoria e 

prática no seu documento; 

 Considere que a pesquisa é uma 

atividade cooperativa; 

 PUBLIQUE! 



 Uma dissertação/tese completa 

com qualidade acadêmica; 

 Trabalhos publicados em boas 

revistas e eventos científicos; 

 Maior experiência profissional; 

 Realização pessoal e profissional; 

 



 Realizem reuniões de discussões; 

 

 E também confraternizações. 

 



Muito obrigado! 

Prof. Alan Carlos Costa 
Prof. Osvaldo Resende 

 
Instituto Federal Goiano  

Campus Rio Verde 


