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RESOLUÇÃO ESPECÍFICA DO PPGZ Nº 02, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 
 

Dispõe sobre as normas para credenciamento, 
descredenciamento e enquadramento de docentes do 
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Escola e 
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. 

 

 

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 em 09 de 
novembro de 2018, seguindo o que prevê a Resolução Geral dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu da UFG vigente e o Regimento do PPGZ. 

  
 

R E S O L V E: 
  

Art. 1º. Estabelecer normas para credenciamento, descredenciamento e 
enquadramento de docentes do PPGZ/EVZ/UFG. 

 
Art. 2º.  Definições:  

I - Credenciamento é o processo de entrada de um professor no corpo 
docente do PPGZ;  

II - Descredenciamento é o processo de saída de um professor do 
corpo docente do PPGZ; 

III - Recredenciamento é o processo de credenciamento de um 
professor que foi descredenciado do PPGZ; 

IV - Docente credenciado é o professor que passou pelo processo de 
credenciamento ou recredenciamento; 

V – Enquadramento é o tipo de vínculo que o professor possui com o 
programa estabelecido conforme a resolução da Capes vigente que dispõe sobre 
as categorias de docentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

 Art. 3º. O PPGZ credenciará, com base em suas necessidades, docentes e/ou 
pesquisadores para coordenar e ministrar disciplinas, que serão oferecidas regularmente em 
nível de mestrado e/ou de doutorado, orientar dissertações e/ou teses, participar de 
comissões e reuniões relativas às atividades do Programa, bem como outras atividades 
inerentes designadas por autoridade competente. 
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Art. 4º. Serão credenciados docentes da UFG e pesquisadores de outras 
instituições de ensino ou pesquisa, inclusive aposentado, até um limite máximo de 30% de 
professores do corpo regular, cuja formação técnico-científica apresente afinidade com as 
linhas de pesquisas desenvolvidas no Programa. 

Parágrafo Único. Não entra no computo do limite máximo descrito no caput 
deste artigo os docentes com vínculo formal estabelecidos com a UFG. 

Art. 5º. São requisitos básicos para o credenciamento e recredenciamento: 
1. Atender a Portaria CAPES vigente, que define as categorias de docentes nos 

Programas de Pós-Graduação das Instituições de Ensino e outros pré-
requisitos. 

2. Possuir título de doutor ou equivalente na área de conhecimento para o qual 
se habilita; 

3. Ter Curriculum Lattes atualizado com produção científica equivalente dos 
últimos quatro anos de acordo com critérios estabelecidos pela CAPES; 

4. Ter projeto de pesquisa cadastrado e validado no Sistema próprio de registro 
de projetos da UFG vigente, quando aplicável; 

5. Orientar, e/ou coorientar e/ou supervisionar alunos de graduação em estágios, 
pesquisas científicas e atividades semelhantes; 

6. Participar de eventos científicos de sua área de atuação; e 
7. Ter linha de pesquisa definida em consonância com as linhas do PPGZ. 

Parágrafo Único. Considera-se produção científica equivalente à publicação igual 
ou superior a média das publicações do corpo docente do programa. Para o atendimento 
desse item serão consideradas somente as publicações classificadas no Qualis-CAPES superior 
ou igual a B1. 

 
Art. 6º. O docente interessado em se credenciar perante o PPGZ deverá fazer o 

seu pedido formal à Coordenação composto pelos seguintes documentos: 
   I - Ofício direcionado à Coordenação PPGZ manifestando o interesse 

com a respectiva justificativa para o credenciamento; 
II - Memorial descritivo contendo identificação pessoal, funcional, link 

de acesso ao Lattes atualizado e descrição das principais atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão desenvolvidas, contendo no máximo cinco páginas; 

III - Plano de atividades proposto para desenvolvimento perante o 
programa. 
 
Parágrafo 1º - A Coordenação do PPGZ poderá convidar o docente a ingressar no 

programa conforme avaliação da Coordenadoria. 
 
Parágrafo 2º - O docente convidado deverá apresentar o plano de atividades 

previsto no artigo 6º desta resolução. 
 
Art. 7º. O plano de atividades a ser apresentado pelo docente deverá ser 

composto pelos seguintes itens: 
I – Ações de inserção social de suas atividades vinculadas ao programa 

com a sociedade onde o programa se insere; 
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II – Previsão de oferta de disciplinas na graduação e pós-graduação, 
com a respectiva ementa, a serem ministradas preferencialmente de forma não 
condensada; 

III – Previsão de atividades de pesquisa a serem executadas, incluindo 
os projetos de pesquisa; 

IV – Previsão de produtos a serem gerados, sendo que é obrigatória a 
geração de artigo científico e ação de extensão reconhecida de inserção social do 
programa, ambos com comprovação de publicação ou execução, 
respectivamente. 

VI – Previsão de orientação na graduação e/ou pós-graduação. 

Art. 8º. A distribuição dos orientandos no ano seguinte fica condicionada à 
publicação igual ou superior a média das publicações do corpo docente do programa. Para o 
atendimento desse item serão consideradas somente as publicações classificadas no Qualis-
CAPES superior ou igual a B1, a participação em, no mínimo, uma disciplina e orientação e/ou 
coorientação na graduação. 

Art. 9º. O descredenciamento do docente ocorrerá quando:  

I - Não oferecer, sem justificativa, nenhuma disciplina no PPGZ por mais de dois 
anos consecutivos; 

II - Não estiver orientando nenhum aluno do PPGZ há mais de um ano, excetos em 
casos justificados; 

III - Não possuir produção científica compatível com os critérios determinados 
anualmente pela coordenadoria; 

IV - Não possuir atividade de orientação de Iniciação Científica formalizada por 
intermédio de documentação oficial ou financiada com bolsa de agência de 
fomento ou empresas nos últimos três anos; 

V - O docente não atender os critérios mínimos estabelecidos nesta Resolução por 
duas avaliações anuais sucessivas; 

VI - O docente que se ausentar, sem justificativas, de três reuniões sucessivas 
convocadas pela autoridade competente. 

Parágrafo Único – Por ocasião da avaliação anual, quando o docente não se 
enquadrar nos critérios estabelecidos pelo PPGZ, o mesmo deverá ser advertido pela 
Coordenadoria. Caso esta situação se repita na avaliação do ano subsequente o 
descredenciamento ocorrerá ao término da vigência das orientações e disciplinas ministradas 
pelo docente. 

Art. 10º. O PPGZ poderá adequar o enquadramento do docente vinculado ao 
programa conforme a resolução vigente que dispõe sobre as categorias de docentes dos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu com base em seu desempenho quadrienal e os 
critérios estabelecidos pelo Comitê de Avaliação de área da CAPES. 

Art. 11º. Para permanecer como docente permanente no programa o mesmo 
deverá ter: 
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I - Orientação na graduação e pós-graduação em atividades de 
pesquisa; 

II - Projeto de pesquisa vigente; 

III - Oferta regular de disciplina na pós-graduação; 

IV - Produção científica equivalente conforme o parágrafo único do 
artigo 4º desta resolução; 

IV – Comprovada colaboração com a gestão do programa, 
especialmente por meio das comissões de trabalho designadas pela Coordenação 
ou pelo Diretor da Unidade Acadêmica. 

Art. 12º. Os casos não contemplados na presente Resolução serão deliberados 
pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Zootecnia. 

Art. 13º. Essas normas entram em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

Goiânia, 09 de novembro de 2018. 

 

 

 
Prof. Dr. Marinaldo Divino Ribeiro 

Coordenador 

 

 

Profª. Drª. Alessandra Gimenez Mascarenhas 
Vice-Coordenadora 


