
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 PPGZ Nº 12, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Dispõe sobre as normas para a realização de Estágio de Pós-
Doutoramento 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 a realização de estágio de pós-doutoramento 
perante o PPGZ complementares ao que prevê a Resolução Consuni nº: 04/2011. 

Art. 2º. O estágio de pós-doutoramento consiste em treinamento nos campos de 
ensino, pesquisa e extensão de portadores(as) do título de Doutor(a) como parte do processo 
de qualificação individual na construção da carreira profissional. 

Art. 3º. O estágio de pós-doutoramento é uma atividade acadêmica que não confere 
título e sim certificado expedido pela UFG. 

Art. 4º. A duração do Pós-Doutorado será no mínimo de três (03) e no máximo de 
trinta e seis (36) meses, podendo ocorrer até duas prorrogações de, no máximo, doze (12) 
meses cada uma, a critério da Coordenadoria do PPGZ. 

Art. 5º. O estágio de pós-doutoramento deverá ser desenvolvido vinculado a um(a) 
docente credenciado(a) junto ao PPGZ, o(a) qual tornar-se-á o(a) supervisor(a) do(a) respectivo(a) 
estagiário(a). 

§ 1º. Cada docente credenciado(a) ao PPGZ poderá supervisionar cumulativamente 
até 02 (dois) estagiários de pós-doutoramento. 

§ 2º. Só poderá supervisionar estagiários de pós-doutoramento docente 
vinculado(a) ao programa que tenha produção científica equivalente no último quadriênio igual 
ou superior ao índice de avaliação da área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros estabelecidos 
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pela CAPES. 
  

§ 3º. As atividades do estágio de pós-doutoramento deverão ser compatíveis com a 
área de pesquisa de vinculação do(a) supervisor(a) perante ao programa. 

Art. 6º. Para se candidatar ao estágio de pós-doutoramento o(a) candidato(a) 
deverá apresentar, com a respectiva comprovação, no ato de sua inscrição o atendimento aos 
seguintes critérios: 

I – Ter produção científica relevante no último quadriênio; 

II – Atender ao que prevê os artigos 3º, 4º e 8º da Resolução Consuni nº: 04/2011; 

III – Apresentar plano de atividade a ser desenvolvido durante o período de estágio 
de pós-doutoramento complementar ao que prevê o inciso IV, do artigo 8º, da resolução 
Consuni nº: 04/2011. 

Art. 7º. O plano de atividade para o desenvolvimento de estágio de pós-
doutoramento deverá contemplar: 

I – Ações de inserção social de suas atividades vinculadas ao programa com a 
sociedade onde o programa se insere; 

II – Previsão de oferta de disciplinas na graduação e pós-graduação ministradas de 
forma não condensada; 

III – Atividades de pesquisa a serem executadas, podendo ser o projeto de pesquisa a 
ser desenvolvido conforme o inciso IV, do artigo 8º, da resolução Consuni nº: 04/2011; 

IV – Previsão de produtos gerados, sendo que é obrigatória a geração de pelo menos 
01 (um) artigo científico e 01 (um) produto de livre escolha entre (livro, capítulo de livro, artigo 
ou ação de extensão reconhecida de inserção social do programa), ambos com comprovação de 
publicação ou execução, respectivamente. 

§ 1º. Os artigos científicos previstos no inciso IV deverão ser gerados a partir das 
atividades desenvolvidas vinculadas ao plano de atividades do estágio de pós-doutoramento. 

§ 2º. Só serão aceitos para efeito de prestação de contas dos produtos gerados os 
artigos científicos com comprovação de publicação em periódicos especializados com Qualis no 
ano da conclusão do estágio de pós-doutoramento, podendo ser aceito o protocolo de 
submissão ao respectivo periódico selecionado. 

§ 3º. Só serão aceitos para efeito de prestação de contas dos produtos gerados os 
livros ou capítulos de livros com comprovação de publicação em editoras com corpo editorial e 
registro de ISBN no ano da conclusão do estágio de pós-doutoramento, podendo ser aceito o 
protocolo de submissão emitido pela respectiva editora. 

§ 4º. Ficam excluídos como produtos gerados os artigos ou textos completos 
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publicados em anais de eventos e similares. 

Art. 8º. Ao final do período total de desenvolvimento das atividades do estágio de 
pós-doutoramento o(a) estagiário(a) deverá entregar à Secretaria do PPGZ o relatório final 
consubstanciado com a descrição de resultados correspondente àquela feita no plano de 
atividades acompanhado das devidas comprovações. 

Art. 9º. O plano de atividades, que trata o artigo 6º, e o relatório, que trata o artigo 
7º, desta resolução serão avaliados pela Comissão de Seleção e Projetos e homologados pela 
Coordenadoria. 

Parágrafo único. O prazo máximo para entrega do relatório final será de 30 (trinta) 
dias posterior ao encerramento do desenvolvimento das atividades do estágio previsto no plano 
de atividades. 

Art 10º. Após a aprovação do relatório final pela Comissão de Seleção e Projetos e 
homologação pela Coordenadoria a Coordenação do PPGZ expedirá a documentação necessária 
à PRPG para as providências de expedição do certificado equivalente. 

Parágrafo único. Em casos de necessidade de comprovação da realização do estágio 
de pós-doutoramento em período anterior ao da expedição do certificado pela universidade a 
Coordenação do PPGZ poderá expedir declaração equivalente com temporalidade limitada até a 
expedição do certificado pela universidade. 

Art. 11º. Os casos não contemplados na presente resolução serão deliberados pela 
Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Zootecnia. 

Art. 12º. 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 


