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História da Pós-Graduação
Campus Rio Verde

- Mestrado em Ciências Agrárias (PPGCA) - 2009

- Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade (Rede) - 2009

- Mestrado em Zootecnia (PPGZ) - 2011



História da Pós-Graduação
Campus Rio Verde

- Mestrado em Ciências Agrárias (PPGCA) - 2009

- 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!
(Principalmente na pandemia)

- Leiam os conteúdos. 



Prazos
CALENDÁRIO ESCOLAR:
Início Semestre letivo 2020-2 =03/11/2020
Final Semestre letivo 2020-2 =31/03/2021

- 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.

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 Semestral;

- Não completar todos os requisitos do programa no

prazo estabelecido;

- Outras pendências previstas nos regulamentos.



-Atenção especial às disciplinas:

- Seminários:
Profissionais: 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:

- Aprovação por banca avaliadora e 

correções (Seminários);

- 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

- Profissionais: FAPEG, CNPq, 
EMBRAPII



-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”

- Formulário Próprio



-Normas de estágio de docência

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



-Normas de redação da 
dissertação/Tese

Formato 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

- Regulamento Geral de 
Pós-Graduação Stricto 

Sensu do IF Goiano



Entrega da versão final após a 
defesa

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

mínimo ao dia; limite: 180 dias;

- comprovante de Revisão inglês e

português;

- Declaração de cadastro no Repositório;

- cópias impressas (membros da banca), se

for o caso;



Entrega da versão final após a defesa

- 1 cópia PDF – CD;

- Termo de ciência e autorização eletrônico 

(TCAE): https://repositorio.ifgoiano.edu.br/

- Declaração do orientador atestando revisão e

correção da dissertação;

- Verificação de pendências.



Requerimento do certificado de conclusão

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!”















Muito obrigado!

Prof. Adriano Jakelaitis
Prof. Osvaldo Resende

Instituto Federal Goiano 
Campus Rio Verde


