
1 

 

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 10, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Dispõe sobre as normas para aproveitamento de Atividades 
Complementares 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 atividades complementares 
perante ao PPGZ. 

Parágrafo único. Entende-se como atividades complementares a participação em 
eventos científicos realizados externamente à UFG com publicação e apresentação de trabalho 
científico, a publicação de livros e manuais técnicos ou capítulos dessas publicações (exceto 
artigos de revisão), a participação em programas de assistência técnica e extensão rural 
consolidado instituído por órgão oficial e o desenvolvimento de atividades de capacitação em 
laboratórios de referência na área de concentração nacionais ou internacionais. 

Art. 2º. Para efeito de equivalência cada 01 (um) crédito corresponde a 48 (quarenta 
e oito) horas de atividade complementar. 

Art. 3º. As atividades complementares alvo de aproveitamento deverão ser 
desenvolvidas e comprovadas durante o período em que o aluno estiver regularmente 
matriculado no respectivo nível do Programa e não poderão substituir os créditos exigidos em 
disciplinas das áreas de concentração ou de domínio conexo e nem as disciplinas obrigatórias. 

Art. 4º. Atividades complementares não são passíveis de aproveitamento como 
crédito quando da mudança de nível ou ingresso em outro nível de estudos ofertados pelo 
programa. 

Art. 5º. O aproveitamento de créditos obtidos em atividades complementares 
deverá representar no máximo 20% do total de créditos necessários à integralização do curso, 
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correspondendo 05 (cinco) créditos máximos para o Mestrado e 09 (nove) créditos máximos 
para o Doutorado desde que aprovados pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente 
e obedecendo aos seguintes casos: 

Art. 6º. Para efeito de equivalência em créditos ficam especificadas as cargas 

horárias correspondentes conforme a atividade complementar abaixo listada: 

I - Participação em eventos científicos na área de concentração de formação no 

curso matriculado realizados fora da instituição com apresentação de trabalho publicado em 

anais ou similares e do qual o interessado é autor e esteja inserido na linha de pesquisa de sua 

dissertação ou tese, comprovando a apresentação e a sua citação nos Anais, 2 horas. 

II - Publicações de artigos em revista de circulação nacional ou internacional, na 

área de concentração de formação no curso matriculado, que tenha corpo editorial reconhecido 

e utilize sistema referencial adequado obedecerão a estratificação que segue: 
a. Artigo completo publicado em periódicos Qualis A1 e A2: 48 horas;  
b. Artigo completo publicado em periódicos Qualis B1: 24 horas; 
c. Artigo completo publicado em periódicos Qualis B2, B3 e B4: 16 horas; 
d. Artigo completo publicado em periódico Qualis C, exceto artigo de revisão: 8 

horas. 
 
III - Publicações de livros ou capítulos de livros na área de concentração de formação 

no curso matriculado e com ISBN por editora com corpo editorial serão estratificados conforme 
segue: 

a. Livro completo: 48 horas; 
b. Capítulo de livro: 8 horas. 

 
IV - Publicações de manuais técnicos ou capítulos de manuais técnicos na área de 

concentração de formação no curso matriculado e com ISBN por editora com corpo editorial 
serão estratificados conforme segue: 

a. Manual técnico com mais de 30 páginas: 16 horas 
b. Capítulo em manual técnico acima de 10 páginas: 4 horas. 

 
V - Participação em programas de assistência técnica e extensão rural oficiais na 

área de concentração de formação no curso matriculado e certificados pelo órgão ou instituição 
responsável serão estratificados conforme segue: 

a. Acima de 40 horas por semestre: 4 horas; 
b. Acima de 50 horas por semestre: 8 horas; 
c. Acima de 60 horas por semestre: 12 horas. 

 
VI - Desenvolvimento de atividades de capacitação em laboratórios de referência 

na área de concentração nacionais ou internacionais. 
a. Acima de 40 horas por semestre: 4 horas; 
b. Acima de 50 horas por semestre: 8 horas; 
c. Acima de 60 horas por semestre: 12 horas. 

Art. 7º.  A solicitação para aproveitamento das atividades complementares deverá 
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seguir as seguintes observações: 

§ 1º.   Ser feita mediante ao protocolo na Secretaria do PPGZ do formulário próprio 
preenchido disponível na página do Programa com as respectivas certificações comprobatórias 
das atividades listadas. 

§ 2º.   O formulário que trata o caput deste artigo deve ser assinado pelo(a) aluno(a) 
e pelo(a) professor(a) orientador(a); 

§ 3º.   O pedido deve ser feito até o prazo limite estabelecido no calendário 
acadêmico do programa e antes da data prevista para a qualificação pelo menos 30 dias. 

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 


