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RESOLUÇÃO ESPECÍFICA DO PPGZ Nº 08, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Dispõe sobre as normas para elaboração de Plano de Estudo por 
estudantes regularmente matriculados(as) perante o 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 normas para elaboração do plano de estudo por estudantes 
regularmente matriculados no PPGZ. 

Art. 2º. O plano estudo consiste na discrição das atividades acadêmicas a serem 
desenvolvidas pelo(a) estudante durante o respectivo período de curso, sendo elas: 

I - Disciplinas a serem cursadas; 

II - Previsibilidade da elaboração e execução do projeto de pesquisa; 

III - Previsibilidade de desenvolvimento de estágio na modalidade sanduiche; 

IV - Participação em eventos científicos com publicação de trabalho; 

V - Participação em publicações na área de concentração de interesse; 

VI - Participação em atividades representativas de categoria; 

VII - Participação em grupos de estudos e pesquisa oficiais na área de concentração 
de interesse; 

VIII - Previsibilidade de desenvolvimento de ações de inserção social; 

IX - Previsibilidade do período de realização de estágio docência conforme o 
interesse ou quando bolsista por ser obrigatório; 
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IX - Previsibilidade de data provável de exame de qualificação e de defesa de 
produto final. 

Art. 3º. O plano de estudo deve ser elaborado em acordo entre o(a) estudante e o(a) 
orientador(a). 

Art. 4º. O plano de estudo deve ser protocolado na Secretaria do PPGZ conforme o 
calendário acadêmico ainda no primeiro semestre de ingresso no programa. 

Parágrafo único. Poderão ser feitas adequações acordadas entre as partes ao plano 
de estudo inicial até o penúltimo semestre do(a) estudante no respectivo curso, respeitando-se 
a data limite de protocolo estabelecida no calendário acadêmico do programa.   

Art. 5º. No ato da matrícula do cada semestre deverá ser protocolada na Secretaria 
do programa a avaliação de acompanhamento de desenvolvimento do plano de estudo assinada 
tanto o(a) estudante quanto pelo(a) orientador(a) em formulário próprio. 

Parágrafo único. Em atendimento ao que prevê o caput deste artigo, os(as) 
estudantes de primeiro e último semestre deverão entregar a avaliação de acompanhamento 
de desenvolvimento do plano de estudo respectivamente no ato de matrícula do segundo 
semestre e no ato da solicitação de defesa do produto final. 

Art 6º. O plano de estudo, que trata o artigo 2º, e a avaliação de acompanhamento 
de desenvolvimento do plano de estudo, que trata o artigo 5º, desta resolução serão avaliados 
pela Comissão Bolsas e Acompanhamento Discente, registrados em formulários próprios e 
homologados pela Coordenadoria. 

Art. 8º. Os casos não contemplados na presente resolução serão deliberados pela 
Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Zootecnia. 

Art. 9º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela 
Coordenadoria. 

 

Goiânia, 09 de novembro de 2018. 
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