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RESOLUÇÃO Nº 02/2017 

 
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Genética  

e Melhoramento de Plantas 
 

  
 Dispõe sobre as normas para a criação da revista científica "Functional Plant Breeding Journal - 

FPBJ", no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas  
 

Art. 1º - O Programa de Pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, cria no âmbito de sua 

Comissão Coordenadora a revista científica "Functional Plant Breeding Journal-FBPJ", que será vinculada ao 

referido Programa.  

 

§ 1° - As normas de funcionamento da revista, assim como as ações de desenvolvimento e implementação do 

referido periódico, serão aprovadas pela Comissão Coordenadora.  

 

§ 2° – Após indicada a Editoria Científica da revista, a mesma terá um prazo de até 45 dias para enviar as normas 

de funcionamento, assim como os critérios de elegibilidade para a inserção do periódico nas áreas correlatas ao 

melhoramento genético vegetal.  

 

§ 3° - Os recursos financeiros necessários para a implantação da revista, assim como da sua manutenção, serão 

viabilizados pela Coordenação. 

 

 

Art. 2º – A Editoria Científica da revista será composta por Editor Chefe e Editor Associado, sendo os mesmos 

indicados pela Comissão Coordenadora do Programa. 

  

§ 1° - O mandato dos Editores será de 06 (seis) anos, havendo a possibilidade de recondução. 

 

§ 2° – O Conselho Editorial da FPBJ será formado por pesquisadores de reconhecida competência no meio 
científico nacional e internacional, tendo seus nomes aprovados pela Comissão Coordenadora.  
 

 

Art. 3º – O Colegiado do Programa atuará como órgão consultivo da Editoria da FPBJ e, excepcionalmente, 

como órgão deliberativo, no sentido de indicar nova Editoria, quando esta se mantiver inativa ou no caso da 

vacância, ou, ainda, quando for de interesse da comunidade científica para que se atinja o intento de elevação 

da qualidade do periódico a patamares sempre superiores nos diferentes segmentos avaliativos.  

 

 

 

Prof. Messias Gonzaga Pereira 

Coordenador do Programa   

 

  

 

 

 

 
Aprovada na CCP em 19/10/2017. 


