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RESOLUÇÃO ESPECÍFICA DO PPGZ Nº 13, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Dispõe sobre as normas para cadastramento de componente 
curricular e oferta de disciplina 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 cadastramento de componente curricular e 
oferta de disciplina perante ao PPGZ. 

Art. 2º. O PPGZ possui matriz de oferta de disciplina fixa organizada conforme 
segue: 

I - As disciplinas são agrupadas em três núcleos de formação, sendo eles: núcleo de 
formação comum, núcleo de formação específica e núcleo de formação de domínio conexo; 

a) Disciplinas do Núcleo de Formação Comum são àquelas que independentemente 
da área de concentração são essenciais à formação e obrigatórias conforme a área; 

b) Disciplinas do Núcleo de Formação Específica são àquelas que formam o 
arcabouço de conhecimentos necessários à área de concentração específica; 

c) Disciplinas do Núcleo de Formação de Domínio Conexos são àquelas 
complementares à formação da área de conhecimento específica. 

II - Equivalência quantitativa de disciplinas ofertadas no primeiro e segundo 
semestre de cada ano, sendo que a alteração do semestre de oferta de uma exige a 
correspondência de oferta de outra no outro semestre para o equilíbrio; 

III - As disciplinas podem ser ofertadas em anos intercalados, desde que 
estabelecidos a priori, ou seja primeiro ou segundo semestre de anos pares ou ímpares; 
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IV - As disciplinas têm número de créditos padronizados em 3 que corresponde a 48 
horas aulas, salvo exceções justificadas; 

V - As disciplinas são classificadas em nível de mestrado e de doutorado; 

VI - Previsibilidade da oferta de disciplinas na modalidade de tópicos especiais, 
sendo elas destinadas aos professores ou pesquisadores externos aos PPGZ; 

VII – Excepcionalmente, sob justificativa aprovada pela Comissão Administrativa, 
disciplinas na modalidade tópicos especiais poderão ser oferecidas por professores internos ao 
PPGZ. 

Art. 3º. As disciplinas devem estar de acordo com a área de concentração e linhas de 
pesquisa do PPGZ. 

Art. 4º. Nenhuma disciplina, regular ou como tópico especial, poderá ser executada 
com número de alunos matriculados menor ou igual a 04 (quatro), salvo áreas e situações 
específicas avaliadas pela Coordenação. 

Art. 5º. São requisitos básicos para o cadastramento: 

a) Somente o professor credenciado no curso poderá se responsabilizar por uma 
disciplina do PPGZ, seja ela regular ou tópico especial; 

b) Outros professores de diferentes programas, de outras unidades ou instituições, 
podem participar das aulas teóricas ou práticas, desde que relacionado ao conteúdo 
programático; 

c) O programa proposto deve ser atual, pertinente ao nível de pós-graduação Stricto 
Sensu e aprovado pela Coordenadoria do PPGZ; 

d) Uma mesma disciplina poderá ter mais de um coordenador, quando esta é na 
prática planejada, executada e coordenada pelos respectivos professores indicados. 

Parágrafo 1º. A inobservância de qualquer destes itens faculta à Coordenação do 
PPGZ o seu não credenciamento ou o descredenciamento de disciplinas que não estejam 
cumprindo seus objetivos pré-determinados. 

Parágrafo 2º. O professor credenciado deverá oferecer, como coordenador, pelo 
menos 01 (uma) disciplina para alunos de mestrado ou 01 (uma) para doutorado, com 
frequência anual ou bianual. 

Art. 6º. Para o oferecimento de disciplinas anuais credenciadas perante o PPGZ, o 
professor coordenador deverá: 

Parágrafo 1º. Observar se a disciplina a ser ofertada já consta ou não do plano 
regular de oferta de disciplinas do PPGZ. 
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Parágrafo 2º. Encaminhar documento manifestando o interesse da oferta da 
respectiva disciplina com pelo menos 60 (sessenta) dias antes do início do período de matrículas 
semestrais, exceto disciplinas na modalidade de tópicos especiais. 

Parágrafo 3º. Entregar no ato da solicitação de oferta o plano de ensino da disciplina 
detalhado com a distribuição da carga horária entre aulas teóricas e ou práticas, conteúdo 
programático, metodologia, procedimentos de avaliação, referências bibliográficas e a indicação 
das datas de início e de término da disciplina, conforme formulário próprio. 

Parágrafo único: Em casos especiais, a Coordenadoria do PPGZ poderá abrir 
períodos extras de inscrição em disciplinas oferecidas como tópicos especiais, sempre que os 
prazos legais não possam ser obedecidos. 

Art. 7º. A troca da Coordenação de uma disciplina poderá ocorrer a qualquer 
momento, seja por interesse pessoal do professor coordenador, ou por seu descredenciamento 
do corpo de professores regulares do Programa. 

Art. 8º. Os conceitos e frequências resultantes das disciplinas ofertadas deverão ser 
consolidadas no sistema de gestão acadêmica até o prazo limite estipulado pelo calendário do 
PPGZ pelo coordenador da mesma. 

Art. 9º. Os professores que não atenderem o que dispõe os artigos 6º e 8º desta 
normativa serão enquadrados como inadimplentes e terão as seguintes restrições: 

a) Não poderão ofertar esta ou qualquer outra disciplina nos dois semestres 
subsequente, contados a partir da solução da pendência; 

b) Estarão sujeitos ao descredenciamento, observadas as normas próprias para 
manutenção do credenciamento perante o PPGZ; 

c) Não terão suas respectivas cargas horárias didáticas referentes às disciplinas 
ofertadas liberadas para efeito de contabilização no sistema pertinente da Universidade. 

Art. 9º. As disciplinas ofertadas como tópicos especiais deverão obedecer: 

I - A mesmas regras previstas nesta resolução para disciplinas regulares, salvo as 
especificidades deliberadas pela Coordenação; 

II - O prazo mínimo entre manifestação de interesse de oferta e oferta é de 30 dias 
para efeito de registros internos, divulgação entre os interessados e matrícula; 

III - Os pedidos de oferta de disciplinas como tópicos especiais deverão ser feitos 
mediante encaminhamento de documento à Coordenação manifestando o interesse 
acompanhado de formulário próprio disponível na página do PPGZ devidamente preenchido. 

Art. 10º. Os casos não contemplados na presente resolução serão deliberados pela 
Coordenadoria do PPGZ. 

Art. 11º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela 
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Coordenadoria. 

 

Goiânia, 09 de novembro de 2018. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Marinaldo Divino Ribeiro 
Coordenador 

Profª. Drª. Alessandra Gimenez Mascarenhas 
Vice-Coordenadora 


