
Orientações gerais para o Mestrado do PPGER 
 
 
 

Semestre Atividade Observação 

 
 
 

Primeiro semestre 

Cursar disciplinas O aluno de mestrado deverá cursar no mínimo 20 créditos ao longo 
do curso. A critério do orientador o aluno poderá fazer mais créditos. 

Seminário Obrigatório cursar duas vezes a disciplina seminário 

Plano de estudo Realizado no acadêmico PG com aprovação do orientador 

Entrega de relatório Obrigatório para todo bolsista 

Aprovação em língua inglesa Checar CAPÍTULO XI DA EXIGÊNCIA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
Art. 50 – do regimento geral da Pós-Graduação da UFV 

 
 
 

Segundo semestre 

Cursar disciplinas O aluno de mestrado deverá cursar no mínimo 20 créditos ao longo 
do curso. A critério do orientador esse número pode chegar a 24. A 
disciplina ERU 751 Extensão Rural e debates contemporâneo assim 
como ERU 688 – Inserção Acadêmica e Científica I São obrigatórias. 

Seminário Obrigatório cursar duas vezes a disciplina seminário 

Revisão do plano de estudo O plano de estudo precisa refletir a realidade das disciplinas cursadas 
pelo estudante 

Entrega de relatório Obrigatório para todo bolsista 

Aprovação em língua inglesa Checar CAPÍTULO XI DA EXIGÊNCIA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
Art. 50 – do regimento geral da Pós-Graduação da UFV 

 
 
 
 
 

Terceiro semestre 

 
 
 
 

Defesa do projeto 

A não defesa do projeto até esse semestre implica em N em 
pesquisa. Todo projeto depois da defesa precisa ser registrado no 
sistema de projetos da PPG. Em caso de pesquisa com seres humanos é 
necessário da autorização do CEPE. Tal autorização deverá ser 
anexado ao registro do projeto. Ou caso contrário o registro não é 
efetuado. Conforme o Art. 65 do regimento da PPG - Os projetos de 
pesquisas dos estudantes candidatos ao título de Magister Scientiae 
deverão estar registrados na Pró-Reitoriade Pesquisa e Pós-Graduação 
até o último dia de aulas referente ao terceiro semestres letivos, 
previstos no calendário escolar, respectivamente 

ERU 688 – Inserção 
Acadêmica e Científica I 

Pode ser cursada em no máximo no terceiro período (Essa disciplina 
é obrigatória). Sua pontução obedecer os critérios estabelecidos no 
regimento do PPGER.  

Revisão do plano de estudo O plano de estudo precisa refletir a realidade das disciplinas cursadas 
pelo estudante 

Pesquisa Matriculado 

Entrega de relatório Obrigatório para todo bolsista 

 

Quarto semestre 

Pesquisa Matriculado 

Defesa da dissertação Não defendo nesse semestre N EM PESQUISA 

Entrega de relatório Obrigatório para todo bolsista 

 

Quinto semestre 

Pesquisa Matriculado 

Entrega de relatório Obrigatório para todo bolsista 

Seminário Antes da defesa todo estudante é obrigado apresentar um seminário 

Defesa da dissertação Não defendendo nesse semestre N DESLIGADO DO PROGRAMA 

 

Orientações gerais 
Para a realização de bancas e seminários é necessário o preenchimento de formulário próprio na 
página do Programa; 
O Aluno que tiver rendimento acadêmico insuficiente conforme as normas do Regimento do PPGER 
perderá a bolsa; 
Ficar atentos ao coeficiente de rendimento para maiores informações verificar o regimento da UFV; 
2 N o aluno é desligado do programa 
 
TODO ESTUDANTE BOLSISTA PRECISA OBRIGATORIAMENTE FAZER MENÇÃO E AGRADECIMENTO A 
AGÊNCIA QUE ESTA FINANCIANDO A BOLSA EM SUAS PUBLICAÇÕES, INCLUSIVE APÓS  
ENCERRAMENTO DO CURSO E QUE O TRABALHO SEJA FRUTO DOS RESULTADOS DO TRABALHO 
FINANCIADO PELA AGÊNCIA DE FOMENTO.  

 


