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EDITAL DE RETIFICAÇÃO n.002 

 
A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio (PPAGRO) da 
Universidade Federal de Goiás torna pública a retificação do EDITAL DE INSCRIÇÃO E 
SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIO (MESTRADO 
E DOUTORADO) – 2018 de 20 de julho de 2017, item 3. Do Processo de Seleção, 

 

Onde se lê: 

3.5.2. A avaliação do pré-projeto de pesquisa será realizada a partir da análise dos 

seguintes itens: a) adequação do tema de pesquisa à linha de pesquisa e projeto 

estruturante, escolhidos como primeira opção; b) clareza e adequação na definição do 

problema, dos objetivos e da metodologia; c) pertinência e adequação da bibliografia 

referenciada quanto ao tema proposto; d) clareza e consistência da redação. 

Leia-se: 3.5.2  

a) Para os candidatos ao mestrado, a avaliação do pré-projeto será realizada a partir da 

análise dos seguintes itens:  a) adequação do tema de pesquisa à linha de pesquisa; b) 

clareza e adequação na definição do problema e dos objetivos;  c) clareza e consistência 

da redação; d)  contribuições científicas potenciais da pesquisa 

b) Para os candidatos ao doutorado, a avaliação do pré-projeto será realizada a partir da 

análise dos seguintes itens: a) adequação do tema de pesquisa à linha de pesquisa e 

projeto estruturante escolhidos como primeira opção; b) clareza e adequação na definição 

do problema, dos objetivos e da metodologia; c) pertinência e adequação da bibliografia 

referenciada quanto ao tema proposto; d) clareza e consistência da redação 

 

Goiânia, 05 de setembro de 2017. 
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