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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 09, DE 09 NOVEMBRO DE 2018. 

Dispõe sobre as normas para aproveitamento de créditos em 
disciplinas 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 aproveitamento de créditos em disciplinas 
cursadas no PPGZ, em outro programa da UFG, em outra instituição, disciplina integrada na UFG 
e como aluno especial perante o PPGZ. 

Art. 2º. Para efeito de esclarecimento tem-se que: 

I - Créditos em disciplinas cursadas no PPGZ referem-se aqueles obtidos por meio de 
disciplinas regulares oferecidas pelo programa. 

II - Créditos em disciplinas cursadas em outro programa da UFG referem-se aqueles 
obtidos em outro programa ou curso oferecido pela UFG e credenciado pela CAPES. 

III - Créditos em disciplinas cursadas em outra instituição referem-se aqueles obtidos 
em programas ou cursos em nível de pós-graduação de instituições externas à UFG e 
credenciados pela CAPES. 

IV - Créditos em disciplinas cursadas de forma integrada com a graduação na UFG 
referem-se aqueles obtidos ao cursar disciplinas pertencentes ao grupo de disciplinas ofertadas 
nessa modalidade e previstas pelo PPGZ. 

V - Créditos em disciplinas cursadas como aluno especial referem-se aqueles obtidos 
em disciplinas regulares ofertadas pelo PPGZ quando o(a) demandante não possui vínculo 
formal com o PPGZ como aluno. 
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Art. 3º. O estudante regular do PPGZ poderá requerer o aproveitamento de 
disciplinas cursadas em outros programas e cursos, no Brasil e no exterior, inclusive aquelas 
cursadas anteriormente ao seu ingresso desde que sejam em nível de pós-graduação, exceto 
aquelas cursadas na forma integrada com a graduação pela UFG. 

§ 1º. Considera-se aproveitamento, para os fins previstos nesta resolução, a 
aceitação de créditos relativos a disciplinas cursadas pelo estudante, nas quais obteve 
aprovação. 

§ 2º. Para efeito de equivalência cada 01 (um) crédito corresponde a 16 (dezesseis) 
horas aula. 

§ 3º. É vedado o aproveitamento de créditos atribuídos a atividades 
complementares, estágio docência, seminários e disciplinas na modalidade de tópicos especiais. 

§ 4º. O período máximo compreendido entre a conclusão da disciplina e a 
solicitação de aproveitamento não pode ultrapassar cinco anos em todos os casos. 

§ 5º. Poderão ser aproveitados apenas créditos relativos a disciplinas em que o 
aluno obtiver conceito “A”, “B” ou equivalente. 

§ 6º. Para o aproveitamento serão levadas em consideração na análise de 
equivalência os seguintes aspectos: 

I - Carga horária da disciplina; 

II - Ementa e conteúdo analítico da disciplina; 

III - Correspondência dos itens I e II deste parágrafo com a respectiva disciplina 
ofertada pelo PPGZ; 

IV - Correspondência dos itens I, II e III deste parágrafo com a área de concentração 
do(a) estudante no curso em desenvolvimento. 

§ 7º. As disciplinas aproveitadas serão registradas no histórico acadêmico com a 
indicação de aproveitamento de disciplina “AD” e o número de créditos correspondentes. 

§ 8º. Deverão ser registrados no histórico acadêmico do(a) estudante o nome do(s) 
Programa(s) e da(s) IES no(s) qual(is) cursou a(s) disciplina(s) objeto de aproveitamento e a data 
de homologação pela Coordenadoria do Programa. 

Art. 4º. Aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas no PPGZ: 

Parágrafo único. Os alunos de Doutorado que cursaram o Mestrado pelo PPGZ 
poderão solicitar o aproveitamento de 100% dos créditos exigidos no Mestrado, a exceção que 
prevê o parágrafo 3º do artigo 3º desta resolução. 

Art. 5º. Aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas em outro programa da 
UFG: 
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§ 1º. Os alunos de mestrado e doutorado regulares do PPGZ poderão cursar 
disciplinas em outros programas de pós-graduação da UFG desde que credenciados pela Capes. 

§ 2º. As disciplinas cursadas em outros programas de pós-graduação da UFG 
credenciados pela Capes, alvo de aproveitamento, poderão ser parte do núcleo de formação 
específica ou de domínio conexo à respectiva área de concentração do(a) estudante; 

§ 3º. O número máximo de créditos a ser obtido mediante aproveitamento de 
disciplinas cursadas em outros Programas de Pós-graduação da UFG será de 25%, salvo áreas de 
concentração específicas e mediante autorização da Comissão de Bolsas e Acompanhamento 
Discente. 

Art. 6º. Aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas em outra instituição: 

Parágrafo único. O número máximo de créditos a ser obtido mediante 
aproveitamento de disciplinas cursadas em programas ou cursos credenciados pela Capes em 
outras será de 25%, para programas de nível menor que 6, e de 50%, para programas de nível 6 
e 7, do total de créditos exigidos para integralização do curso. 

 
Art. 7º. Aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas de forma integrada com 

a graduação na UFG: 

§ 1º. Os alunos de mestrado e doutorado regulares do PPGZ poderão cursar 
disciplinas integradas com a graduação na UFG desde que ofertadas nessa modalidade e 
prevista pelo PPGZ. 

§ 2º. As disciplinas cursadas de forma integrada com a graduação na UFG, alvo de 
aproveitamento, poderão ser parte do núcleo de formação específica ou de domínio conexo à 
respectiva área de concentração do(a) estudante; 

§ 3º. O número máximo de créditos a ser obtido mediante aproveitamento de 
disciplinas cursadas de forma integrada com a graduação na UFG será de 20%, salvo áreas de 
concentração específicas e mediante autorização da Comissão de Bolsas e Acompanhamento 
Discente. 

 
Art. 8º. Aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas como aluno especial no 

PPGZ/UFG: 

§ 1º. O Estudante especial é aquele inscrito em disciplinas isoladas dos cursos de 
Mestrado ou Doutorado do PPG/UFG. 

§ 2º. Alunos regulares de mestrado e doutorado do PPGZ poderão requerer o 
aproveitamento de até 20% do total de créditos necessários à integralização do curso cursados 
na forma de aluno especial no PPGZ. 

Art. 9º.  A solicitação para aproveitamento de crédito deverá seguir as seguintes 
observações: 

§ 1º. Ser feita mediante ao protocolo na Secretaria do PPGZ do formulário próprio 
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disponível na página do Programa preenchido; 

§ 2º. Ementa com carga horária e conteúdo analítico da(s) disciplina(s) alvo de 
aproveitamento listadas; 

§ 3º.   O pedido deve ser feito até o prazo limite estabelecido no calendário 
acadêmico do programa. 

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. 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marinaldo Divino Ribeiro 
Coordenador 

Profª. Drª. Alessandra Gimenez Mascarenhas 
Vice-Coordenadora 


