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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL 

REGIMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

Art. 1 - O Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural (PPGER) está 
classificado na área de Ciências Agrárias I da CAPES como um programa de 
formação acadêmica, Stricto Sensu. Seu objetivo central é imprimir uma política de 
ação acadêmica voltada para a formação de recursos humanos capazes de 
problematizar a realidade rural brasileira em suas distintas perspectivas sociais, 
econômicas, históricas e culturais.  

Parágrafo Único – Em nível de Mestrado e Doutorado, o PPGER permite 
treinamento nas seguintes áreas de pesquisa: Governança de recursos comuns e 

desenvolvimento sustentável, Comunicação e cooperação em processos de 
extensão rural e desenvolvimento, Identidades e Representações Coletivas e 
Construção de Saberes: Conhecimento Local e Ciência. 

 Art. 2 – A organização e o funcionamento do Programa obedecem ao 
Regimento de Pós-Graduação Stricto Sensu (Catálogo de Pós-Graduação) vigente 
na Universidade Federal de Viçosa - UFV e no Regimento Interno do Programa de 
Pós-Graduação em Extensão Rural. 

 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA 

Art. 3 - A coordenação didático-científica do Programa de Pós-Graduação em 
Extensão Rural (PPGER) será exercida por uma Comissão Coordenadora, 
constituída por:  

a) 1 (um) coordenador, como seu presidente, indicado pelo Chefe do 
Departamento de Economia Rural e nomeado pelo Reitor, dentre os nomes 
constantes de uma lista tríplice organizada por seus pares; 

b) 3 (três) professores, eleitos por seus pares;  

c) 1 (um) representante dos estudantes do Programa, eleito por seus pares, 
com o respectivo suplente. 

Parágrafo Primeiro - Para cumprimento do disposto nas letras “a” e “b” deste 
item, são pares os professores que formam o grupo de orientadores do Programa, e, 
na letra “c”, todos os estudantes regularmente matriculados no Programa. 

Parágrafo Segundo – A coordenação do PPGER será assim estruturada 

Coordenador Geral – Responsável pela representação formal do programa e 
deliberação com as sub-coordenações. 

i. Sub-Coordenação Acadêmica – Responsável pelo acompanhamento 
de questões acadêmicas, processos seletivos e atualização do 
regimento interno. 
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ii. Sub-Coordenação de Produtividade e Qualidade - Responsável pelo 
acompanhamento da evolução da produtividade de nossos docentes e 
discentes, Tempo Médio de Titulação - TMT, projetos e qualificação.  

iii. Sub-Coordenação de Relações Internacionais e de Parcerias – 
Responsável pelo fortalecimento de parcerias já existentes e de busca 
de parceiros nacionais e internacionais, acompanhamento de 
doutorandos no exterior e professores visitantes. 

Art. 4 - Toda vez que tiver de se afastar do Campus, o coordenador deverá 
indicar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com ciência à chefia do 
departamento, um membro docente da Comissão Coordenadora ou, no caso de 
impedimento dos membros docentes dessa Comissão, um dos orientadores do 
respectivo Programa para responder pela coordenação do Programa durante sua 
ausência. 

Art. 5 – As atribuições da Comissão Coordenadora serão determinadas pelo 
Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu da UFV.  

Art. 6 - As atribuições específicas do Coordenador serão determinadas pelo 
Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu da UFV.  

 

CAPÍTULO III 

DA ADMISSÃO AO PROGRAMA 

Art. 7 - O candidato ao Programa Pós-Graduação em Extensão Rural deverá 
possuir diploma das áreas de Ciências Agrárias, da Saúde, das Ciências Sociais ou 
Ciências Humanas e de outras áreas do conhecimento, cuja proposta de pesquisa 
apresente tema coerente com as linhas de pesquisa do PPGER.  

Art. 8 - O candidato ao Doutorado deverá possuir título de Mestre em área 
afim ao Programa e no mínimo um Artigo publicado, nos últimos dois anos que 
antecedem ao processo seletivo, como 1º ou 2º autor em periódico com 
classificação B ou superior no Qualis CAPES. 

Parágrafo Único – Excepcionalmente, a critério da Comissão Coordenadora, 
poderá ocorrer ingresso no doutorado sem o título de mestre, mantendo-se a 
exigência de publicação. 

Art. 9 - O processo seletivo será composto de 3 (três) etapas, sendo as duas 
primeiras eliminatórias e a terceira classificatória. 

 § 1º - A primeira etapa consistirá de: 

a) Análise de documentos - formulário de inscrição e cartas de referência (não 
serão aceitas cartas de docentes vinculados ao Programa). 

b) Análise e pontuação (curriculum vitae no formato Lattes e histórico escolar)  

c) Análise e pontuação da proposta de projeto de pesquisa: a proposta de projeto 
deverá apresentar uma situação-problema relevante para a pesquisa, justificativa 
sobre a relevância do tema, embasada em bibliografia pertinente, metodologia, 
contendo de 5 a 10 laudas, incluindo as referências bibliográficas, em 
espaçamento 1,5, fonte times new roman12.  
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§ 2º - A segunda etapa consistirá de Prova Escrita versando sobre temas 
relacionados à área de concentração, cuja bibliografia estará disponível na 
Secretaria e no site do PPGER. A prova será realizada on line pelo sistema 
PVANet da UFV. 

§ 3º - A terceira etapa consistirá de arguição pelos Docentes Permanentes do 
Programa. A arguição versará sobre o conteúdo da prova e a relevância da 
proposta de pesquisa apresentada e as demais condições relacionadas às 
possibilidades de execução do projeto. Havendo solicitação prévia e condições 
técnicas, a critério da Coordenação, a arguição poderá ser realizada por meio de  
TI’s. 

§ 4º - Para os candidatos ao doutorado a prova de língua estrangeira (Inglês, 
Francês e Espanhol) terá caráter classificatório. 

§ 5º - Excepcionalmente, a critério da Comissão Coordenadora, poderá 
ocorrer mudança de nível de mestrado para o doutorado, sem defesa de 
dissertação. 

Art. 10 - As vagas ofertadas dependerão da quantidade de bolsas, do número 
de professores e da disponibilidade de orientação dos mesmos. 

Art. 11 - O resultado do processo seletivo será divulgado na forma de lista 
classificatória. Se os candidatos aprovados excederem o número de vagas 
ofertadas, os mesmos integrarão uma lista de espera. 

Art. 12 – As notas de todas as etapas do processo seletivo de Mestrado e 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural serão publicadas, no 
site do PPGER e no mural do Departamento de Economia Rural.  

 

CAPÍTULO IV 

DO REGIME DIDÁTICO 

Art. 13 - O estudante deverá cursar um mínimo de 24 e 48 créditos para o 
Mestrado e o Doutorado, respectivamente. As disciplinas da área de concentração 
deverão totalizar no mínimo 50% dos créditos exigidos. Para completar esses 
créditos o estudante poderá cursar disciplinas do domínio conexo, aproveitar até 12 
créditos de disciplinas da pós-graduação cursadas como estudante especial, fazer 
disciplinas da pós-graduação de outros departamentos da UFV ou de outras 
universidades, desde que autorizadas pelo orientador e pela Comissão 
Coordenadora. No caso de estudantes do doutorado é possível solicitar o 
aproveitamento e/ou a transferência de créditos (no máximo 24), obtidos no 
mestrado.  

Art. 14 – Os alunos de Mestrado e Doutorado podem cursar disciplinas de 
nível 600 e 700, respeitadas as exigências específicas. 

Art. 15 – As disciplinas da Área de Concentração do PPGER são 
complementares entre si e conferem, juntamente com a área de pesquisa 
selecionada, uma especialização. O elenco de disciplinas do Domínio Conexo do 
Programa de Pós Graduação em Extensão Rural é considerado fundamental para 
complementar a formação do estudante.  

Art. 16 - Para satisfazer à exigência de língua estrangeira, o estudante terá 
duas opções:  
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a) aprovação em exame de suficiência de língua inglesa ou francesa, até os 12 
meses para o Doutorado e até os 18 meses para o Doutorado.  

b) aprovação em disciplinas reconhecidas pelo Conselho Técnico de Pós-
Graduação como suficientes. 

Art. 17 - O estudante só estará apto a defender sua Dissertação de Mestrado 
e sua Tese de Doutorado tendo obtido conceito satisfatório (S) na disciplina ERU 
688 – Inserção Acadêmica e Científica I e ERU 778 – Inserção Acadêmica e 
Científica II, para o Mestrado e para o Doutorado, respectivamente. 

Art. 18 - A disciplina ERU 688 – Inserção Acadêmica e Científica I terá o seu 
conceito de satisfatório emitido apenas pelo (a) Coordenador (a) do Programa, após 
o estudante ter cumprido com as seguintes exigências: 1ª) apresentar o 
comprovante de envio de, no mínimo, 1 (um) artigo para Periódico Qualis B nas 
Ciências Agrárias; 2ª) apresentar declaração de assiduidade a Grupo de Pesquisa 
ao qual seu orientador esteja vinculado, emitida pelo Docente Permanente do 
Programa, líder do grupo. A disciplina ERU 788 – Inserção Acadêmica e Científica II 
terá o seu conceito de satisfatório emitido apenas pelo (a) Coordenador (a) do 
Programa, após o estudante ter cumprido com as seguintes exigências: 1ª) 
apresentar o comprovante de aprovação de, no mínimo, 2 (dois) artigos em 
Periódico Qualis/Capes, a partir de B3 nas Ciências Agrárias I; 2ª) apresentar 
declaração de assiduidade a Grupo de Pesquisa, ao qual seu orientador esteja 
vinculado, emitida pelo Docente Permanente do Programa, líder do grupo.  

§ 1º - A disciplina ERU 688 deverá ser concluída até o 4º Semestre. A 
disciplina ERU 788 deverá ser concluída até o 5º Semestre. 

§ 2º - O envio dos artigos deverá contar com a anuência do orientador que 
também deverá ser um dos autores. 

Art. 21 - Será desligado do Programa o estudante que se enquadrar em uma 
ou mais das situações especificadas a seguir:  

a) obtiver, no primeiro período letivo, coeficiente de rendimento inferior a 1,3 (um 
e três décimos);  

b) obtiver, no segundo período letivo, coeficiente de rendimento acumulado 
inferior a 1,7 (um e sete décimos);  

c) obtiver, no terceiro período letivo e nos subseqüentes, coeficiente de 
rendimento acumulado inferior a 2,0 (dois);  

d) obtiver conceito R (reprovação) em qualquer disciplina repetida, de graduação 
ou pós-graduação, exceto no caso das disciplinas específicas para cumprimento 
das exigências de língua estrangeira;  

f) obtiver dois conceitos N (Não-Satisfatório), consecutivos ou não, em Pesquisa 
(ERU 799); e  

g) não completar todos os requisitos do Programa no prazo estabelecido. 

Parágrafo único - O conceito "R" será computado no cálculo do coeficiente 
de rendimento enquanto outro conceito não for atribuído à disciplina repetida. 

 

CAPÍTULO V 
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DOS CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO  

 Art. 19 – O processo de credenciamento como Orientador do Programa de 
Pós-Graduação em Extensão Rural terá início com a justificativa do(s) 
Orientador(es) credenciado(s) do Programa e com o Currículo do Pretendente. 

 Art. 20 – O credenciamento como orientador do Programa deverá satisfazer 
às exigências do Regimento de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFV e, em 
consonância com este, deverá atender aos seguintes critérios: 

Parágrafo Primeiro – Todos os docentes orientadores, colaboradores e 
visitantes serão credenciados por um período de três anos. Para isso, no início do 
triênio de avaliação da Capes será construído um ranking dos professores do DER 
que atuam na área, de acordo com a produção científica pontuada pelo Qualis 
Periódicos da Capes na área de Ciências Agrárias I, nos últimos três anos. Além de 
satisfazer os requerimentos do Regimento de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFV, 
o docente, para ser credenciado como orientador do Programa de Pós-Graduação 
em Extensão Rural deverá atender aos seguintes critérios: 

a) Estar entre os docentes mais produtivos no ranking descrito acima. 

b) Ser ou ter sido coordenador de um ou mais projetos de pesquisa aprovados 
por agências de fomento à pesquisa. 

c) Ministrar pelo menos uma disciplina, em nível de pós-graduação, para o 
Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural. 

Parágrafo Segundo - O número de docentes orientadores e colaboradores 
será definido pela Comissão Coordenadora, a partir das normas fixadas pela Capes 
e pela Comissão da área de Ciências Agrárias I. 

Parágrafo Terceiro - No relatório anual, caso o docente orientador não tenha 
publicado artigo em periódico classificado pelo Qualis da Área como B2 ou superior, 
este será considerado Colaborador neste ano. 

Art. 21– Os orientadores que não atenderem ao disposto no Art. 22 deixarão 
de receber novos estudantes. 

 Art. 22 – O Professor poderá orientar, no ano, no máximo 8 (oito) Estudantes, 
simultaneamente, indiferente do nível, se Mestrado ou Doutorado. Acima de oito 
somente em casos justificados e aprovados pela Comissão Coordenadora. 

 Art. 23 – Para orientar estudantes de doutorado o professor deverá: 

a. Ter concluído no mínimo duas orientações de mestrado 

b. Ter obtido 80% da média de equivalentes A1, estabelecida pelas 
Ciências Agrárias no triênio. 

 Art. 24 - Os professores que já são orientadores de doutorado, para 
continuarem nessa atividade, deverão obter 80% da média de equivalentes A1, 
estabelecida pelas Ciências Agrárias no triênio. 

 Art. 25 – Deixará de receber novos estudantes o Professor que tiver sob sua 
orientação mais de um estudante em atraso cronológico com as atividades do 
Programa, considerando-se o tempo máximo de 24 meses para o Mestrado e 48 
meses para o Doutorado.  
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 Parágrafo único – Somente em casos devidamente justificados e aprovados 
pela Comissão Coordenadora do Programa, o Professor com estudante em atraso 
com as atividades do Programa receberá novos estudantes. 

 Art. 26 – O Estudante de Mestrado e de Doutorado somente poderá mudar de 
Orientador em casos especiais a serem analisados pela Comissão Coordenadora. 

Art. 27 - Caso um docente não seja re-credenciado como Orientador deverá 
concluir as orientações em andamento. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ORIENTAÇÃO DO ESTUDANTE 

 Art. 28 - A orientação dos estudantes será realizada por professor 
credenciado no Conselho Técnico de Pós-Graduação da UFV, pertencente ao grupo 
de Professores Orientadores do PPGER. 

 Art. 29 - A designação do Orientador será feita pela Comissão Coordenadora 
após a seleção dos candidatos. 

Parágrafo Único - No caso de manifestação de interesse de dois ou mais 
professores orientadores do Programa em relação a um mesmo estudante, a 
comissão coordenadora decidirá a orientação a partir dos seguintes critérios: 1) 
produtividade na linha de pesquisa; 2) pelo maior número de publicações segundo 
os critérios estabelecidos pela Capes; e, 3) pela análise do número de orientações. 

Art. 30 – As atribuições dos orientadores serão determinadas pelo Regimento 
de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFV.  

 

CAPÍTULO VII 

DA PESQUISA 

 Art. 31 – O estudante deverá registrar um projeto de pesquisa no prazo 
estabelecido pelo Regimento da Pós-graduação Stricto Sensu da UFV. 

 Parágrafo Único – A inobservância do disposto neste artigo implicará na 
suspensão da bolsa. 

 Art. 32 – Os resultados da pesquisa só poderão ser divulgados, por 
qualquer meio, com a participação ou autorização expressa do Orientador, sendo 
obrigatória a menção do Programa de Pós-Graduação, da Agência Financiadora da 
Bolsa e da Pesquisa, na Dissertação, na Tese ou em qualquer publicação dela 
resultante. 

 Parágrafo Único – A prioridade para a redação e publicação dos resultados 
da pesquisa, como primeiro autor, é reservada ao Estudante, até 6 (seis) meses 
após a defesa da Dissertação ou Tese, findo o qual o Orientador poderá redigir e 
publicar o trabalho como primeiro autor. 

 Art. 33 – Será atribuído o conceito “N” na disciplina ERU 799 – Pesquisa o 
estudante que: 
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a) Não apresentar até a última semana de aula fixada pelo calendário da Pós-
Graduação da UFV um relatório, com as atividades desenvolvidas no 
semestre, com a manifestação de ciência e concordância do Orientador.  

b) Não tiver o seu projeto de pesquisa registrado até o final do terceiro período 
letivo para os estudantes de Mestrado e quarto período para o Doutorado. 

c) Não tiver sido aprovado no Exame de Qualificação até o sexto período letivo 
do doutorado. 

d) Não ter defendido a dissertação de Mestrado até o final do quarto período 
letivo ou a tese de Doutorado até o final do oitavo período letivo. 

e) Tiver desempenho insatisfatório na disciplina ERU 799 – Pesquisa. 

 Parágrafo Único – Somente em casos devidamente justificados e aprovados 
pela Comissão Coordenadora do Programa, o estudante em atraso com as 
atividades do Programa, não receberá o conceito “N”. 

 Art. 34 - As normas de operacionalização de projetos de dissertação e tese 
de estudantes do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural são: 

§ 1º - Do Projeto: 

- O Projeto de Pesquisa é o instrumento que fornece as bases para a 
elaboração da dissertação/tese e constitui um passo importante na aplicação do 
método científico. 

- O Projeto de Pesquisa será preparado sob a supervisão do Orientador e, 
facultativamente, por dois conselheiros. 

- O projeto deve estar enquadrado em uma das quatro Linhas de Pesquisa do 
Programa: 

1) Governança de Recursos Comuns e Desenvolvimento Sustentável 
Esta linha de pesquisa tem por objeto de investigação empírico e teórico o conjunto 
de dilemas coletivos que se apresentam em contextos de recursos comuns de 
elevada interdependência (reservas florestais, terras comuns, recursos hídricos, 
projetos de irrigação, recursos pesqueiros, etc.), envolvendo as relações entre o 
Estado e grupos e populações locais, políticas, modelos e experiências de 
desenvolvimento rural. Seu objetivo central é investigar as condições em que 
arranjos institucionais, envolvendo tanto a regulação estatal quanto a auto-regulação 
pelos usuários, podem resolver tais dilemas, além de focalizar as formas de 
participação comunitária no processo de avaliação de impactos ambientais de 
grandes projetos; novas formas de organização social da agricultura familiar; 
assentamentos rurais, deslocamento e reassentamento de populações atingidas por 
grandes projetos e outros processos participativos envolvendo reações a 
intervenções públicas ou privadas de larga escala. 
 
2) Comunicação e processos cooperativos  
Esta linha de pesquisa se propõe a investigar os processos comunicativos e 
cooperativos na extensão e no desenvolvimento rural em contextos participativos. A 
linha aproxima os problemas ligados à extensão rural à temática das redes sociais, 
ao uso de práticas comunicativas em ações de desenvolvimento rural, ao conjunto 
de questões implicadas nos processos cooperativistas e associativistas e às 
indagações produzidas pela relação entre comunicação, política e democracia, nas 
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complexas e pluralistas sociedades contemporâneas. A perspectiva proposta pela 
linha impulsiona a investigação de fenômenos de comunicação, de interação e de 
emergência em arranjos sociais, com fins econômicos e/ou não econômicos; de 
processos comunicativos (em regimes presenciais, mediados tecnicamente, formais 
e informais) materializados em políticas, práticas e instituições extensionistas; de 
racionalidades envolvidas em processos decisórios e em estratégias de meios de 
vida; e de formas de experiência pública dos sujeitos com esferas legais, 
econômicas, políticas e organizacionais, constitutivas do espaço público e de 
dinâmicas sociais do meio rural. 
 
3) Identidades e Representações Coletivas 
Esta linha de pesquisa destina-se a desenvolver pesquisas relacionadas ao 
conhecimento e análise do processo de constituição e transformação de identidades 
sócio-culturais em contextos rurais, levando-se em conta a estrutura familiar, 
práticas políticas e religiosas, papel de grupos e ações comunitárias, medicina 
popular, atividades de lazer, cultura popular, manifestações artísticas e rituais e 
relações com o meio ambiente. Enfatiza os processos de transformação dos 
componentes que constituem a identidade rural, decorrente dos contratos 
interculturais e da globalização da cultura. Essa linha de pesquisa aborda também o 
estudo das representações coletivas sobre identidade e o suporte histórico e 
discursivo dessas representações. Pretende analisar os processos de preservação e 
de reinterpretação simbólica, memória e patrimônio cultural. Uma vertente a ser 
enfatizada é o estudo das instituições culturais, bem como as relações de diálogo e, 
ou, conflito entre culturas e instituições locais e globais. 
 
4) Construção de Saberes: Conhecimento Local e Ciência 
Nessa linha de pesquisa enquadram-se os estudos que se dedicam à investigação 
das divergências, interações e circularidades entre formas de conhecimento 
científico e local, assim como as formas de apropriação e transformação que esses 
conhecimentos sofrem em razão de processos sociais em curso, determinados por 
formas institucionais e organizacionais de produção da ciência e tecnologia. A 
política em C&T, a política de sua divulgação e a da propriedade intelectual passam 
a ser mecanismos para o ordenamento social, não individual, construção e 
fortalecimento institucional, revelando as redes transepistêmicas de produção da 
ciência e da tecnologia em condições de subdesenvolvimento. 
 

§ 2º - Do Formato: 

- O Projeto de Pesquisa deverá obedecer ao formato exigido pelo Conselho Técnico 
de Pesquisa da UFV.  

§ 3º - Da Apresentação: 

- O estudante encaminhará à Secretaria do Programa, 5 (cinco) cópias do Projeto de 
Pesquisa, com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis da apresentação. 

- O Projeto será apresentado pelo estudante perante uma Comissão de Avaliação 
presidida pelo Orientador e composta por: 1 (um) professor doutor externo ao 
PPGER e 1 (um) membro do corpo de orientadores do Programa e seus respectivos 
suplentes. No caso de impossibilidade justificada de um dos membros da banca, o 
suplente deverá ser convocado com, pelo menos, 48 horas de antecedência. 
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- A emissão de julgamento do projeto pelos membros da banca será realizada no dia 
e hora marcados para apresentação do referido projeto. 

- Após a aprovação pela Comissão de Avaliação, o Projeto será encaminhado pela 
Secretaria do Programa ao Comitê de Ética, quando necessário, para parecer. 
Posteriormente, será remetido ao Conselho Técnico de Pós-Graduação para registro 
após a ciência do presidente da Comissão de Pesquisa, do chefe do DER e do 
diretor do CCA, conforme o Regimento da UFV.  

- A critério da Comissão Avaliadora do Projeto o estudante poderá solicitar a 
reapresentação do Projeto para nova avaliação. A dissertação só poderá ser 
defendida após o registro do Projeto na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
conforme normas do Regimento do Conselho Técnico de Pós-Graduação. 

Art. 35 - No ato da defesa da dissertação ou da tese, o estudante deverá 
entregar à Coordenação do Programa o Formulário “G” da Capes, devidamente 
preenchido, para ser anexado ao Relatório Anual da Capes e o Conceito Satisfatório 
na disciplina ERU 688/ ERU 788 – Inserção Acadêmica e Cientifica I ou II, para o 
Mestrado e o Doutorado, respectivamente. 

Art. 36 - A dissertação/tese deverá ser encaminhada aos membros da banca 
(efetivos e suplentes) com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis. 

Art. 37 - O estudante deverá entregar à Coordenação 5 (cinco) cópias da 
versão final da dissertação/tese e 1 (uma) cópia em CD-ROM. 

Art. 38 - Os resultados da pesquisa da dissertação/tese serão de propriedade 
da Universidade Federal de Viçosa e só poderão ser divulgados com a participação 
ou autorização expressa do Orientador e do orientando. 

§ 1º - É obrigatória a menção da Universidade Federal de Viçosa e da 
Agência Financiadora tanto na dissertação/tese quanto nas publicações decorrentes.  

§ 2º - Será exigido comprovante de revisão gramatical e ortográfica da versão 
final da dissertação. 

§ 3º - Será assegurada ao estudante a posição de 1º autor de artigo técnico-
científico oriundo de trabalho de dissertação/tese, desde que apresente o artigo em 
formato próprio para publicação no período de 6 meses, a contar da data de entrega 
do original da dissertação/tese no Conselho de Pós-Graduação.  

 

CAPÍTULO VIII 

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 Art. 39 – Somente poderá submeter-se ao exame de qualificação o 
estudante de Doutorado cujo Projeto de Pesquisa estiver registrado na Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 § 1º – A banca examinadora será presidida pelo orientador e constituída por 
cinco membros efetivos e dois suplentes. Os membros, sugeridos pela Comissão 
Orientadora, serão indicados pela Coordenação do Programa e designados pelo 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. A banca de avaliação será composta por 
5 professores sendo pelo 2 externos ao PPGER. 
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 § 2º – Ao candidato não aprovado no Exame de Qualificação, será atribuído 
Conceito N em Pesquisa (ERU 799) e concedida uma segunda oportunidade, 
decorridos, no máximo, 90 dias contados a partir da data de sua reprovação. 

§ 3º -  O exame de qualificação será composto de duas fases, uma escrita e 
outra oral.  

Para a fase escrita o estudante deverá apresentar: 

a. Esquema detalhado e circunstanciado do formato geral da tese (síntese dos 
capítulos), e 

b. Capítulo Teórico ou artigo sobre a tese 

A fase oral constituirá em arguição sobre o material escrito entregue.  

§ 4º - O aluno deverá, com anuência do orientador, solicitar à coordenação do 
PPGER a composição da banca e marcação da data do exame e entregar o material 
escrito com pelo menos duas semanas de antecedência. 

 Art. 40 – O estudante de Doutorado deverá submeter-se ao Exame de 
Qualificação, até o final do 6º período do Programa de estudo, salvo em casos 
especiais a serem analisados pela Comissão Coordenadora. 

 Parágrafo Único – Será atribuído o conceito “N” na disciplina ERU 799 – 
Pesquisa o estudante que não tiver o Exame de Qualificação até o final do 6º 
período letivo do Programa de Doutorado. 

 

CAPÍTULO IX 

DA EXIGÊNCIA DE SEMINÁRIO 

 Art. 41 – O Estudante de Mestrado ou de Doutorado deverá matricular-se na 
disciplina ERU 797 – Seminário, em dois semestres letivos. 

 § 1º – O cumprimento da disciplina Seminário deverá ser até o segundo 
período de matrícula no Programa.  

Art. 42 - Exigir-se-á do estudante a apresentação de, no mínimo, 1 (um) 
seminário para o Mestrado, e 2 (dois) para o Doutorado, cujo conteúdo deverá 
abordar o assunto da dissertação/tese, sendo, ainda, pré-condição para a defesa de 
dissertação/tese. 

Art. 43 - A Comissão Coordenadora do Programa designará um dos seus 
professores credenciados na Pós-Graduação, para a função de Coordenador de 
Seminários pelo prazo de 2 semestres. Competirá a esse professor organizar a 
escala de apresentação dos seminários durante o semestre, sendo-lhe facultado 
alterá-la quando julgar conveniente. 

Art. 44 - O Coordenador dos Seminários poderá determinar nova data ao 
estudante que não apresentou o seminário no dia designado, a qual será, 
obrigatoriamente, depois da última apresentação da escala original. 

Art. 45 - A duração máxima do Seminário será de 60 (sessenta) minutos, 
sendo 30 (trinta) minutos para a exposição do estudante, 10 (dez) para o debatedor 
e o restante para o debate. 
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Art. 46 - Cabe ao estudante, sob a supervisão de seu orientador, o preparo do 
conteúdo e a confecção de recursos audiovisuais para o bom desempenho da 
apresentação do Seminário, para o que, sempre que possível, o Departamento 
prestará auxílio e fará empréstimo de material. 

Art. 47 - Será exigida do aluno a entrega do resumo do trabalho de 
dissertação/tese para a apresentação do Seminário. 

Art. 48 - Cada seminário será presidido pelo Coordenador do Seminário, 
sendo obrigatória a presença do Orientador. Em caso de impossibilidade, o 
Orientador poderá ser substituído por um dos conselheiros. 

Art. 49 - O Coordenador de Seminário, em função da sugestão do Orientador, 
indicará um debatedor para o Seminário. As funções do debatedor são identificar, 
expor e discutir questões relevantes ao tema do Seminário, incentivando a platéia ao 
debate e contribuindo para o enriquecimento da dissertação do palestrante. 

CAPÍTULO X 

DA DISSERTAÇÃO OU TESE 

 Art. 50 – A dissertação será defendida perante uma Banca de no mínimo 3 
(três) e a tese de no mínimo 5 (cinco) membros, portadores do título de Doutor, sob 
a presidência do Orientador. A Tese será defendida perante uma Banca de 5 (cinco) 
membros portadores do título de Doutor, sob a presidência do Orientador. 

 § 1º – Dos três membros da Banca de dissertação, pelo menos 1 (um) não 
deve pertencer à Comissão Orientadora; dos  5 (cinco) membros na Banca de tese, 
pelo menos 3 (três), não devem pertencer à Comissão Orientadora do estudante, 
sendo que 1 (um) desses deve ser externo à UFV e um externo ao DER/UFV. 

   

CAPÍTULO XI 

DA TRANSFERÊNCIA DO MESTRADO PARA O DOUTORADO EM EXTENSÃO 
RURAL SEM A DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

Art. 51 – O estudante de Mestrado do PPGER poderá solicitar transferência 
para o doutorado, sem a necessidade da defesa da dissertação desde que:  

§ 1º - Ter cursado 24 créditos e obtido conceito “A”, em todas as disciplinas 
do Mestrado. 

§ 2º – Receber aprovação da Comissão Coordenadora, por escrito, para a 
sua transferência, após a mesma ter sido formalmente consultada pelo Estudante e 
seu Orientador. 

§ 3º – A consulta encaminhada pelo estudante e seu orientador à Comissão 
Coordenadora, deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 

1. Plano de trabalho para o doutorado; 

2. Carta do orientador discorrendo sobre a aptidão e iniciativa do candidato 
para a pesquisa, sua capacidade intelectual e a expectativa que tem de 
desempenho do candidato de doutorado; 

3. 1 (uma) carta de recomendação de dois professores do Programa que não 
sejam Membros da Comissão Coordenadora  com comentários  sobre a 
qualidade acadêmica dos trabalhos desenvolvidos pelo estudante; 
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4. Histórico escolar atualizado; 

5. Comprovante de aceite ou publicação de, pelo menos, um artigo em 
periódico QUALIS B (Ciências Agrárias). 

6. Currículo Lattes atualizado e comprovado. 

 

CAPÍTULO XII 

DA BOLSA 

 Art. 52 – A Coordenação do PPGER, de acordo com a disponibilidade, 
concederá Bolsa de estudo ao Estudante que atender os critérios estabelecidos 
pelas agências de fomento. 

 Art. 53 – A Bolsa terá duração inicial de 12 (doze) meses, seguidos de 
renovações, se justificadas pelo desempenho do outorgado. 

 Art. 54 – A Bolsa terá duração máxima de até 24 (vinte e quatro) e 36 até 
(trinta e seis) meses, contados a partir do início do curso, para o Mestrado e o 
Doutorado, respectivamente. 

 Parágrafo Único – A bolsa de Doutorado poderá ser prorrogada até 42 
meses quando o estudante apresentar o aceite ou publicação de pelo menos 1 (um) 
artigo em periódicos no mínimo B1 (Qualis das Ciências Agrárias); para a 
prorrogação até 48 meses, o estudante deverá apresentar o comprovante de aceite 
ou publicação de pelo menos 2 artigos em periódicos no mínimo B1 (Qualis das 
Ciências Agrárias). 

 Art. 55 – A concessão da Bolsa implicará na dedicação exclusiva e em 
tempo integral ao Programa e com residência em Viçosa, salvo quando da 
realização da pesquisa em outra Instituição, com a concordância da Comissão 
Coordenadora do Programa. 

 § 1º – O desempenho de qualquer outra atividade que impossibilite a 
dedicação exclusiva ao Programa, realizada pelo bolsista, implicará na suspensão 
imediata da Bolsa por parte da Comissão Coordenadora do Programa, exceto nos 
casos previstos no Regimento Geral da PPG/UFV e das agências de fomento. 

 § 2º – O não atendimento do previsto no Art. 55 deste Regimento implicará 
na suspensão imediata da Bolsa por parte da Comissão Coordenadora do PPGER. 

 § 3º – O Estudante que não possuir a Bolsa tem as mesmas obrigações, na 
sua plenitude, previstas no Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em 
Extensão Rural. 

 Art. 56 – O Estudante não poderá gozar férias durante a vigência da Bolsa, 
sendo-lhe permitido um recesso de duas semanas por ano, com o consentimento e 
em comum acordo com o Orientador.  

 Parágrafo Único – A Coordenação do Programa deverá ser notificada do 
período de recesso, pelo Estudante com o ciente do Orientador, por escrito. 

 Art. 57 – A Bolsa poderá ser suspensa ou cancelada pela Comissão 
Coordenadora do Programa por motivos acadêmico, disciplinar e administrativo, ou 
por não cumprimento do Art. 31, do Art. 40 e do Art. 55 do Regimento Interno do 
PPGER, não cabendo qualquer direito de indenização ao bolsista. 
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 Parágrafo único – O trancamento de matrícula é motivo de suspensão 
imediata da Bolsa, sem nenhum direito adquirido quando do retorno do Estudante. 

 Art. 58 – O Estudante que iniciar o Programa de Pós-Graduação, sem 
vínculo empregatício e sem bolsa, poderá candidatar-se a uma Bolsa nos períodos 
subsequentes desde que exista tal disponibilidade. O candidato a bolsa deverá 
apresentar uma cópia do seu histórico escolar e do Curriculum Vitae mostrando o 
seu desempenho no(s) período(s) cursado(s). 

 Art. 59 - A concessão da bolsa implica tempo integral e dedicação exclusiva 
ao Programa e residência obrigatória em Viçosa, salvo durante a realização da 
pesquisa em outro local. Estudantes com atividades remuneradas só poderão 
receber bolsa do Programa se as atividades por eles exercidas forem avaliadas 
como tendo consonância com a sua formação na pós-graduação, conforme orienta a 
CAPES. 

 

CAPÍTULO XIII 

DO TÍTULO ACADÊMICO 

Art. 60 - O título de Magister Scientiae (M.S.) e "Doctor Scientiae" (DS) em 
Extensão Rural será conferido ao estudante que satisfizer as exigências específicas 
listadas neste Regimento Interno e aquelas previstas no Regimento de Pós-
Graduação da UFV, a saber: 

a) completar, no mínimo, 24 (vinte e quatro) créditos, no caso do Mestrado, e 
48 (quarenta e oito), no caso do Doutorado, em disciplinas aprovadas pela 
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, com 
coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 2 (dois);  

b) atender às exigências de língua estrangeira;  

c) atender aos requisitos das disciplinas “Seminário” e “Inserção Acadêmica e 
Científica”; 

d) ter sido aprovado no Exame de Qualificação, no caso dos estudantes de 
doutorado; 

e) atender aos requisitos do Artigo 50 do Capítulo X.  

f) apresentar o texto da dissertação/tese e as respectivas cópias em versão 
final à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, devidamente aprovada.  

 

CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 61 - O não cumprimento das normas fixadas nesse regimento será objeto 
de apuração pela Comissão Coordenadora do Programa. 

Art. 62 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Coordenadora em 
sintonia com o Regimento Geral da Pós-graduação Strictu Sensu da UFV.. 

Art. 63 - Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Aprovado pelos orientadores do Programa de Pós-Graduação em Extensão 
Rural em reunião realizada em 17 de fevereiro de 2014. 
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