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Universidade Federal de Goiás 

Escola de Veterinária e Zootecnia 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 

 
EVZ/DZO. Avenida Esperança s/nº. Campus Samambaia. CEP: 74.690-900. Fone: 3521-1305. Email: ppgzufg@gmail.com 

 

RESOLUÇÃO ESPECÍFICA DO PPGZ Nº 01, 09 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZ) da Escola de 
Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições 
legais, estatutárias e regimentais, reunida em sessão plenária realizada no dia 09 de novembro de 
2018: 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução da UFG que regulamenta o funcionamento 
dos Programas de Pós-Graduação Strictu Sensu e o Regulamento do PPGZ. 

CONSIDERANDO a deliberação da Coordenação do PPGZ pela composição de 
comissões internas permanentes assessoras às atividades da Coordenadoria e da 
Coordenação; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Criar a Comissão Administrativa (CA), a Comissão de Bolsas e 
Acompanhamento Discente (CBAD) e a Comissão de Seleção e Projetos (CSP). 

 
Art. 2º. Compete à Comissão Administrativa, como órgão complementar e de apoio: 

I. auxiliar a Coordenação no planejamento e execução das ações 
referentes ao Programa previstas nesse Regulamento ou aquelas 
designadas pela Coordenação, respeitando-se a legislação vigente; 

II. constituir-se em grau recursal em segunda instância dos assuntos 
provenientes das demais comissões e em primeira instância para 
outros casos não previstos nas atribuições das comissões 
complementares ou em casos omissos à legislação interna vigente do 
programa; 

III. responder ao que prevê o §2º, do artigo 5º, do regulamento específico 
do PPGZ; 

IV. apreciar e deliberar sobre pareceres, propostas de normativas 
específicas de procedimentos acadêmicos e administrativos internos 
provenientes das demais comissões ou não, conforme o caso em 
questão; 

V. elaborar plano de aplicação de recursos e seus respectivos relatórios; 
VI. produzir relatórios institucionais; 

Cria e especifica as respectivas 
atribuições das Comissões Internas 
Permanentes do PPGZ. 
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VII. efetuar o planejamento de ações, anual e estratégicas, para o 
desenvolvimento do programa; 

VIII. produzir análise anual e quadrienal de desenvolvimento do programa 
para apreciação da coordenadoria. 

 
Art. 3º. Compete a Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, como órgão 

complementar e de apoio à Coordenação: 
I. responder ao que prevê o §3º, do artigo 5º, do regulamento específico 

do PPGZ; 
II. avaliar, aprovar e acompanhar a execução dos planos de atividade dos 

estudantes; 
III. propor critérios de acompanhamento de desempenho acadêmico, 

concessão e renovação de bolsas reguladas pelo programa para serem 
implementados após deliberação da Coordenadoria; 

IV. emitir parecer sobre alteração de comitê de orientação e ou área de 
desenvolvimento das exigências para efeito de defesa do produto final 
e conclusão do curso regularmente matriculado por parte de 
estudantes; 

V. requerer e avaliar as informações individuais pertinentes ao 
acompanhamento de bolsas; 

VI. fornecer a qualquer momento diagnóstico do estágio de 
desenvolvimento do trabalho dos bolsistas em relação à duração das 
bolsas, para verificação pela Instituição de Ensino Superior ou pela 
respectiva agência de fomento. 

 
Art. 4º. Compete a Comissão de Seleção e Projetos, como órgão complementar e de 

apoio à Coordenação: 
I. elaborar e publicar o edital bem como conduzir o Processo de Seleção 

para ingresso de estudantes ordinário e suplementar, quando for o 
caso, inclusive emitindo em primeira instância parecer sobre eventuais 
recursos impetrados; 

II. avaliar, deliberar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos de 
pesquisa a serem desenvolvidos pelos estudantes vinculados ao 
programa, emitindo parecer para homologação da Comissão 
Administrativa; 

III. Verificar a adequação dos projetos de pesquisa com as linhas de 
pesquisa do programa; 

IV. deliberar sobre alteração de projeto de pesquisa em conformidade às 
normativas vigentes; 

V.  estabelecer critérios e proceder a avaliação de candidatos para 
ingressar no programa em modalidades reguladas pela legislação 
institucional vigente tal como pesquisador ou professor visitante e 
estágio de pós-doutoramento. 

VI. estabelecer critérios e proceder a avaliação de projetos para 
atendimento de demandas de bolsas de agências de fomento, quando 
aplicável. 
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 Art. 5º. As comissões nos artigos 2º, 3º e 4º serão compostas conforme segue: 
I. pelo Coordenador ou pelo Vice-Coordenador como membro nato, 

podendo ser o Coordenador ou o Vice-Coordenador o presidente das 
mesmas; 

II. por mais 03 (três) professores vinculados ao programa; 
III. representação discente conforme legislação vigente, desprezada a 

fração, eleito pelos pares. 
 

Art. 6º. Os membros das respectivas comissões previstas nos artigos 2º, 3º e 4º, ouvido 
a Coordenação, serão nomeados pelo Diretor da Unidade mediante portaria específica para 
mandado de 02 (dois) anos, exceto os estudantes que terão vigência de 01 (um) ano e do 
Coordenador e Vice-Coordenador que obedecerão à vigência de seus respectivos mandatos. 

 
Art. 7º. A nova estrutura de gestão criada é vinculada à Coordenadoria e tem 

vigência permanente. 
 
Art. 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Goiânia, 09 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Marinaldo Divino Ribeiro 

Coordenador 

 

 

Profª. Drª. Alessandra Gimenez Mascarenhas 

Vice-Coordenadora 

 
 


