
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Ata nº 8/2020 - UCPG-RV/CPG-RV/DPGPI-RV/DG-RV/CMPRV/IFGOIANO

ATA 003/2020

REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
AGRÁRIAS – AGRONOMIA

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS RIO VERDE

DATA/HORÁRIO/LOCAL 20 de março de 2020
09:00 h às 10 h 30 min– DPPG

PAUTA DA REUNIÃO

1. Homologação do Resultado Final de Manutenção de Bolsas PNPD
expedido pela Comissão de Avaliação de Seleção e Manutenção de
Bolsas.

Registro da Reunião
Ponto Encaminhamentos, Decisões e Demais Assuntos

1. O Colegiado do PPGCA-AGRO deliberou a respeito da avaliação
das atividades curriculares desenvolvidas pelos bolsistas PNPD
que foi devidamente analisada pela Comissão de Avaliação de
Seleção e Manutenção de Bolsas (Prof. Dr. Aurélio Rubio Neto,
Prof. Dr. Fernando Higino de Lima e Silva, Prof. Dr. Leandro Carlos,
Prof. Dr. Frederico Antonio Loureiro Soares e Prof. Dr. Marconi
Batista Teixeira) no dia 12/03/2020 no período de 08:30 h às
12:00 h. A referida Comissão seguiu rigorosamente os critérios
descritos na RESOLUÇÃO Nº 04/2018 que define as normas para
as bolsas do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias-Agronomia
(PPGCA-AGRO). O Colegiado homologou o resultado final expedido
pela Comissão de Avaliação de Seleção e Manutenção de Bolsas,
conforme o Anexo I. Ficou estipulado o prazo até o dia 03/04/2020
para apresentação de justificativas por parte das bolsistas que
não atenderam os critérios, e em tempo hábil resposta aos
questionamentos apresentados.

ANEXO I: RESULTADO FINAL HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA

ANÁLISE CURRICULAR DOS BOLSISTAS PNPD – RESOLUÇÃO Nº 04/2018

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE SELEÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLSAS



BOLSISTA PNPD

CRITÉRIOS PARA

MANUTENÇÃO DE

BOLSA

SUPERVISOR

RONIEL GERALDO AVILA Satisfatório Fabiano Guimarães Silva

VITOR MARQUES VIDAL Satisfatório
Leonardo Nazário Silva dos

Santos/Marconi Batista

Teixeira

EDSON CABRAL DA SILVA Satisfatório
Frederico Antonio Loureiro

Soares

ADINAN ALVES DA SILVA Satisfatório Alan Carlos Costa

KELLY JULIANE TELLES

NASCIMENTO
Não Satisfatório* Juliana de Fátima Sales

MARIÂNGELA BRITO FREIBERGER Não Satisfatório** Fabiano Guimarães Silva

* A bolsista não atendeu o artigo 24º no 2° parágrafo que trata dos requisitos para renovar do 25º ao 36º mês

em que no item “b”, o bolsista do 13º ao 24º mês de bolsa deve ter pelo menos uma produção qualificada

(Artigos A1, A2 e, ou B1) em periódico científico da área de Ciências Agrárias I (ano base do Qualis/CAPES mais

recente e que tenha Journal Citation Reports - JCR) onde o bolsista, o supervisor e um mestrando e/ou

doutorando do PPGCA-AGRO estejam como autores do trabalho. Artigos aceitos para publicação pela revista

serão considerados. A bolsista Kelly Juliane Telles Nascimento não possui artigo em 2019 com a supervisora e

que tenha discentes (Mestrando/Doutorando) como co-autores. No entanto, possui 1 (um) artigo Qualis B1 em

2020 com a supervisora, mas sem discentes como co-autores.

** A bolsista não atendeu o artigo 24º no 2° parágrafo que trata dos requisitos para renovar do 25º ao 36º mês

em que no item “b”, o bolsista do 13º ao 24º mês de bolsa deve ter pelo menos uma produção qualificada

(Artigos A1, A2 e, ou B1) em periódico científico da área de Ciências Agrárias I (ano base do Qualis/CAPES mais

recente e que tenha Journal Citation Reports - JCR) onde o bolsista, o supervisor e um mestrando e/ou

doutorando do PPGCA-AGRO estejam como autores do trabalho. Artigos aceitos para publicação pela revista

serão considerados. A bolsista Mariângela Brito Freiberger não possui artigo em 2019 com o supervisor e

discente (Mestrando/Doutorando). Em 2020 possui 1 artigo B1 com o supervisor e discentes. Em 2019 possui 1

artigo B1 sem o supervisor.

MANUTENÇÃO DA BOLSA

Meses: 1 - 12       

Publicar pelo menos 4 (quatro) trabalhos eventos científicos nacionais ou internacionais, e que
tenham o bolsista, mestrando e/ou doutorando do PPGCA-AGRO e o supervisor como autores ou
co-autores do trabalho;

Atingir 40 pontos em trabalho efetivo do bolsista em atividades realizadas ou apoiadas pelo
PPGCA-AGRO no ano base. A pontuação referente aos trabalhos realizadas ou apoiadas pelo

programa estão descritas no Art. 37o

Meses: 13 - 24       

Publicar pelo menos 4 (quatro) trabalhos em eventos científicos nacionais ou internacionais, e
que tenham o bolsista, mestrando e/ou doutorando do PPGCA-AGRO e o supervisor como
autores ou co-autores do trabalho;

Ter pelo menos uma produção qualificada (Artigos A1, A2 e, ou B1) em periódico científico da
área de Ciências Agrárias I (ano base do Qualis/CAPES mais recente e que tenha Journal Citation
Reports - JCR) onde o bolsista, o supervisor e um mestrando e/ou doutorando do PPGCA-AGRO
estejam como autores do trabalho. Artigos aceitos para publicação pela revista serão
considerados.

Atingir 80 pontos em trabalho efetivo do bolsista em atividades realizadas ou apoiadas pelo
PPGCA-AGRO no ano base. A pontuação referente aos trabalhos realizados ou apoiados pelo

programa estão descritas no Art. 37o

Meses: 25 - 36       

Apresentar indicadores de produção intelectual (Artigos equivalente A1/ano e Artigos em
periódicos Qualis A1, A2 e B1/ano) aos exigidos pelo documento de área da CAPES para a área
de Ciências Agrárias I, referente a nota em que o PPGCA-AGRO se encontra classificado;

Publicar pelo menos 4 (quatro) trabalhos em eventos científicos nacionais ou internacionais, e



que tenham o bolsista, mestrando e/ou doutorando do PPGCA-AGRO e o supervisor como
autores ou co-autores do trabalho;

Ter pelo menos uma produção qualificada (Artigos A1, A2 e B1) em periódico científico da área
de Ciências Agrárias I (ano base do Qualis/CAPES mais recente e que tenha Journal Citation
Reports - JCR) onde o bolsista, o supervisor e um mestrando e/ou doutorando do PPGCA-AGRO
estejam como autores do trabalho. Artigos aceitos para publicação pela revista serão
considerados.

Ter pelo menos uma coorientação de mestrado e/ou doutorado defendido no PPGCA-AGRO no
ano corrente;

Atingir 100 pontos em trabalho efetivo do bolsista em atividades realizadas ou apoiadas pelo
PPGCA-AGRO, no ano base. A pontuação referente aos trabalhos realizadas ou apoiadas pelo

programa estão descritas no Art. 37o

Meses: 37 - 48       

Apresentar indicadores de produção intelectual (Artigos equivalente A1/ano e Artigos em
periódicos Qualis A1, A2 e B1/ano) aos exigidos pelo documento de área da CAPES para a área
de Ciências Agrárias I, referente a nota em que o PPGCA-AGRO se encontra classificado;

Publicar pelo menos 4 (quatro) trabalhos em eventos científicos nacionais ou internacionais, e
que tenham o bolsista, mestrando e/ou doutorando do PPGCA-AGRO e o supervisor como
autores ou co-autores do trabalho;

Ter pelo menos uma produção qualificada (Artigos A1, A2 e B1) em periódico científico da área
de Ciências Agrárias I (ano base do Qualis/CAPES mais recente e que tenha Journal Citation
Reports - JCR) onde o bolsista, o supervisor e um mestrando e/ou doutorando do PPGCA-AGRO
estejam como autores do trabalho. Artigos aceitos para publicação pela revista serão
considerados.

Ter pelo menos uma coorientação de mestrado e/ou doutorado defendido no PPGCA-AGRO no
ano corrente;

Atingir 100 pontos em trabalho efetivo do bolsista em atividades realizadas ou apoiadas pelo
PPGCA-AGRO, no ano base. A pontuação referente aos trabalhos realizadas ou apoiadas pelo
programa estão descritas no Art. 37o

Artigos equivalente A1/ano = 1,75      

Artigos equivalente A1/ano = (A1*1,00) + (A2*0,85) + (B1*0,70) + (B2*0,55) + (B3*0,40) +
(B4*0,25) + (B5*0,10)

Artigos em periódicos Qualis A1, A2 e B1/ano = 1,90     

Artigos equivalente A1/ano = (A1*1,00) + (A2*0,85) + (B1*0,70)

DURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOLSA

Art. 24° A renovação acontecerá desde que o bolsista atinja os seguintes requisitos durante a vigência da bolsa:

§ 2° – requisitos para renovar do 25 o ao 36o mês (mais 12 meses de bolsa)

a) do 13º ao 24º mês de bolsa deve publicar pelo menos 4 (quatro) trabalhos em eventos científicos nacionais

ou internacionais, e que tenham o bolsista, mestrando e/ou doutorando do PPGCA-AGRO e o supervisor como

autores ou co-autores do trabalho;

b) do 13º ao 24º mês de bolsa deve ter pelo menos uma produção qualificada (Artigos A1, A2 e, ou B1) em

periódico científico da área de Ciências Agrárias I (ano base do Qualis/CAPES mais recente e que tenha Journal

Citation Reports - JCR) onde o bolsista, o supervisor e um mestrando e/ou doutorando do PPGCA-AGRO estejam

como autores do trabalho. Artigos aceitos para publicação pela revista serão considerados.

c) do 13º ao 24º mês de bolsa deve atingir 80 pontos em trabalho efetivo do bolsista em atividades realizadas

ou apoiadas pelo PPGCA-AGRO no ano base. A pontuação referente aos trabalhos realizados ou apoiados pelo

programa estão descritas no Art. 37o;

§ 3° – requisitos para renovar do 37 o ao 48o mês (mais 12 meses de bolsa)

a ) do 25º ao 36º mês de bolsa deve apresentar indicadores de produção intelectual (Artigos equivalente

A1/ano e Artigos em periódicos Qualis A1, A2 e B1/ano) aos exigidos pelo documento de área da CAPES para a

área de Ciências Agrárias I, referente a nota em que o PPGCA-AGRO se encontra classificado;

b) do 25º ao 36º mês de bolsa deve publicar pelo menos 4 (quatro) trabalhos em eventos científicos nacionais

ou internacionais, e que tenham o bolsista, mestrando e/ou doutorando do PPGCA-AGRO e o supervisor como

autores ou co-autores do trabalho;

c ) do 25º ao 36º mês de bolsa deve ter pelo menos uma produção qualificada (Artigos A1, A2 e B1) em

periódico científico da área de Ciências Agrárias I (ano base do Qualis/CAPES mais recente e que tenha Journal

Citation Reports - JCR) onde o bolsista, o supervisor e um mestrando e/ou doutorando do PPGCA-AGRO estejam
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