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RESOLUÇÃO ESPECÍFICA DO PPGZ Nº 18, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020. 

Dispõe sobre a política de acompanhamento de egresso do 
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 xxxx de 
xxxxxx de 2020, seguindo o que prevê a Resolução Geral dos Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da UFG vigente e o Regimento do PPGZ, bem como o Plano de Desenvolvimento 
Estratégico do PPGZ. 

 R E S O L V E: 

Art. 1º.  Estabelecer e institucionalizar a política de acompanhamento de egresso do PPGZ. 

Art. 2º. São considerados egressos todos os alunos e alunas que foram titulados nos níveis de 
mestrado e doutorado pelo PPGZ ao longo do tempo. 

Parágrafo único. Os estagiários de pós-doutoramento que foram certificados pelo PPGZ 
constituem-se em categoria especial de egressos e deverão ser incluídos no processo de 
acompanhamento. 

Art. 3º. O acompanhamento dos egressos do PPGZ será periódico, sendo as informações 
atualizadas anualmente. 

Art. 4º. Para a acompanhamento dos egressos serão adotados os seguintes procedimentos: 

I. Inclusão de Termo de Compromisso de Manutenção de Cadastro Atualizado perante 
o PPGZ como um dos documentos obrigatórios para a solicitação do respectivo 
diploma de titulação; 

II. Criação e manutenção de lista de e-mail dos egressos como canal de comunicação 
oficial; 

III. Reuniões periódicas com egressos, especialmente no período de execução da 
autoavaliação do programa; 

IV. Realização de pesquisa de sensibilidade para identificação do nível de satisfação 



com a formação recebida pelo programa, nível de empregabilidade, natureza 
jurídica do agente empregar, principais áreas de atuação profissional e localidade de 
trabalho dos egressos por meio de questionário semiestruturado aplicado via 
formulário eletrônico; 

V. Fomento aos egressos para aderirem à plataforma de ex-alunos da Associação de 
Ex-Alunos da UFG; 

VI. Promoção da participação dos egressos em projeto e ações de pesquisa. 

Art. 5º. Os resultados serão disseminados para a comunidade interna e externa e como 
devolutiva aos egressos por meio da publicação dos indicadores principais pelos canais oficiais 
de comunicação do programa. 

Art. 6º. Os resultados serão usados no processo de autoavaliação e relatórios institucionais 
obrigatórios gerados pelo programa. 

Art. 7º. O acompanhamento dos egressos será coordenado pela Comissão de Autoavaliação do 
PPGZ. 

Art. 8º. Os casos não contemplados na presente resolução serão deliberados pela 
Coordenadoria do PPGZ. 

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

 

Goiânia, 15 de setembro de 2020. 

 
 

Prof. Dr. Marinaldo Divino Ribeiro 
Coordenador 


