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RESOLUÇÃO ESPECÍFICA DO PPGZ Nº 07, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Dispõe sobre as normas para Composição do Comitê Orientação 
perante ao Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Escola de 
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 as normas para composição do comitê de orientação de 
alunos(as) regularmente matriculados(as) perante ao PPGZ. 

Art. 2º. O Comitê de orientação será composto pelo(a) professor(a) orientador(a) e 
por pelo menos 01(um/a) coorientador(a), sendo que todos eles(as) devem ser portadores(as) 
do título de doutor(a). 

§ 1º. A designação do orientador seguirá o que prevê a resolução específica do PPGZ 
para esta finalidade. 

§ 2º. Só poderá ser orientador(a) o(a) professor(a) credenciado(a) junto ao PPGZ. 

§ 3º. O(a) coorientador(a), de origem nacional ou internacional, poderá ser interno 
(a) ou externo(a) ao PPGZ e a UFG, desde que o(a) mesmo(a) seja credenciado(a) junto ao 
programa nesta condição. 

§ 4º. O(a) coorientador(a) externo(a) que não for credenciado(a) junto ao PPGZ 
poderá ser credenciado(a) no ato da designação por meio do preenchimento de formulário 
próprio para esta finalidade. 

§ 5º. O(a) coorientador(a) externo(a) credenciado(a) junto ao PPGZ para esta 
finalidade específica de coorientação não se enquadrará na condição de professor do programa. 

§ 6º. A indicação do(a) coorientador(a) deverá ser feita pelo(a) orientador(a) em 
consonância com o(a) estudante por meio de formulário próprio. 
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Art. 2º. Compete ao orientador: 

I - Orientar o(a) estudante na elaboração de seu plano de estudo; 

II - Acompanhar e avaliar continuamente o desempenho do estudante 
semestralmente, comunicando formalmente à Comissão de Bolsas e Acompanhamento 
Discente sobre ocorrências relevantes durante o curso, até a entrega do produto final; 

III - Emitir parecer prévio em processos iniciados pelo estudante para apreciação 
pela CPG; 

IV - Autorizar, a cada período letivo, a matrícula do estudante de acordo com o seu 
planejamento acadêmico; 

V - Propor à CPG o desligamento do estudante que não cumprir o seu planejamento 
acadêmico, mediante parecer detalhado; 

VI - Autorizar o estudante a realizar o Exame de Qualificação e a defender o produto 
final; 

VII - Presidir a Banca Examinadora de Qualificação e de Defesa do Produto Final; 

VIII - Escolher coorientador, de comum acordo com o estudante, quando necessário. 

Art. 2º. Compete ao(a) coorientador(a) auxiliar a orientação do(a) estudante nas 
competências similares ou complementares às do(a) orientador(a). 

Parágrafo único. O(a) coorientador(a) poderá fazer parte da banca de exame de 
qualificação e de defesa de produto final, entretanto no caso de participar da banca de defesa 
de produto final ele(a) não será contabilizado(a) para atendimento do número mínimo exigido 
de membros para composição da respectiva banca. 

Art. 3º. Da substituição de membros do comitê de orientação tem-se que: 

§ 1º. Para a substituição do orientador, quando solicitada pelo estudante, poderá 
ocorrer apenas uma vez, e seu atendimento será condicionado à disponibilidade de orientador 
no programa na respectiva área de ingresso no programa, não devendo ser efetivada depois de 
transcorridos cinquenta por cento (50%) do tempo regular previsto para conclusão do curso, 
exceto em situações excepcionais, e aprovada formalmente pela CPG. 

§ 2º. Para a substituição do professor orientador deverá existir a concordância 
expressa de outro professor credenciado em assumir a orientação do aluno. 

§ 3º. A substituição de coorientador(a) poderá ocorrer conforme as anuências do 
orientador(a), aluno(a) e dos(as) respectivos(as) coorientadores(as) que entra e sai da 
composição do comitê, desde que não tenha transcorrido mais que 50% (cinquenta por cento) 
do prazo regular do(a) respectivo(a) aluno(a). 

§ 4º. O pedido de substituição deverá ser feito mediante o preenchimento de 
formulário próprio protocolado na Secretaria do PPGZ acompanhado da devida justificativa 
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assinada tanto pelo(a) aluna(a) quanto pelo(a) orientador(a).  

Art. 4º. Os casos não contemplados na presente resolução serão deliberados pela 
Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Zootecnia. 

Art. 5º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela 
Coordenadoria. 

 

Goiânia, 09 de novembro de 2018. 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marinaldo Divino Ribeiro 
Coordenador 

Profª. Drª. Alessandra Gimenez Mascarenhas 
Vice-Coordenadora 

 


