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RESOLUÇÃO ESPECÍFICA DO PPGZ Nº 03, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 
 

Regulamenta normas para distribuição de orientandos por 
professores orientadores credenciados no 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 distribuição de orientandos por professores 
orientadores credenciados no PPGZ/EVZ/UFG. 

Art. 2º. O PPGZ, com base na disponibilidade de vagas, determinará a 
responsabilidade de orientação de alunos aprovados em processo seletivo próprio de 
acordo com a legislação vigente estabelecida pela UFG. 

Art. 3º. Somente os docentes credenciados poderão orientar alunos 
regularmente matriculados, conforme estabelecido em resolução específica do PPGZ para 
esta finalidade. 

Art. 4º. Obedecendo a regulamentação específica da CAPES, a relação 
Orientandos por Orientador fica condicionada ao limite máximo de 08 (oito) alunos, 
independente do nível e incluindo todos os programas que participa como docente 
permanente. Para efeito de totalização, cada docente pode participar de no máximo 03 
(três) programas como professor permanente. 

§ 1º. O professor orientador deverá ter produção científica compatível com os 
critérios de credenciamento e recredenciamento dispostos na resolução específica PPGZ. 
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§ 2º. Serão priorizados na concessão de vagas de orientação os professores 
credenciados que observarem o cumprimento dos prazos estabelecidos e não estejam 
inadimplentes perante a Coordenadoria PPGZ. 

§ 3º. Para orientar alunos em nível de Doutorado, o professor deverá ter pelo 
menos 01 (uma) dissertação de Mestrado defendida e aprovada sob sua orientação, bem 
como obedecidos todos os prazos regimentais determinados pela Coordenação do PPGZ. 

Art. 5º. A indicação dos orientandos por professor respeitará os seguintes 
critérios: 

a. Estar em conformidade entre a aptidão técnica do candidato e a linha de 
pesquisa e/ou área de atuação do professor orientador; 

b. A ordem de classificação no Processo Seletivo até completar o limite de 
vagas possíveis do orientador, conforme o artigo 3º desta resolução; 

c. A distribuição equitativa entre os orientadores da área de concentração 
específica; 

d. O equilíbrio de distribuição de orientandos por orientador credenciado 
perante o programa para manter a taxa de ocupação entre os professores 
e permitir crescimento vegetativo ordenado adequado. 

Art. 6º. Os casos não contemplados na presente resolução serão deliberados 
pela Coordenadoria do PPGZ. 

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pela 
Coordenadoria. 

 

Goiânia, 09 de novembro de 2018. 
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Coordenador 
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