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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: ppgz.evz@ufg.br 

 

RESOLUÇÃO ESPECÍFICA DO PPGZ Nº 14, DE 25 DE JUNHO DE 2021. 

 

 

 

 

 

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, em concordância com a legislação UFG vigente 

para os Programas de Pós-Graduação, reunida em sessão plenária realizada no dia 25 de Junho 

de 2021: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O processo de Acompanhamento dos Discentes de Mestrado e Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZ) será conduzido pela Comissão de Bolsas e 

Acompanhamento Discente.  

 

Art. 2º. O processo de acompanhamento constará da verificação dos itens descritos a 

seguir, os quais serão detalhados neste documento: 

a) Desempenho Acadêmico em disciplinas; 

b) Relatório Anual de Atividades do Discente. 

 

Art. 3º. O Rendimento Acadêmico em cada disciplina, avaliado a juízo do professor, 

será expresso por conceitos e correspondente qualificação, sendo assim abrangidos: 

conceitos A, B e C indicam aprovação, com aproveitamento dos créditos cursados; conceitos 

Regulamenta normas para o acompanhamento do 
discente e a manutenção das bolsas, em nível de 
Mestrado e Doutorado, junto ao Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia da Escola e Veterinária e 
Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. 
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D (insuficiente) e RF (reprovado por frequência) indicam reprovação com consequente não 

aproveitamento dos créditos cursados. 

 

§1º Os conceitos dos estudantes em cada disciplina deverão ser expressos de acordo 

com os seguintes intervalos de notas: 

A – 9,0 a 10,0; 

B – 7,5 a 8,9; 

C – 6,0 a 7,4; 

D – Menor ou igual a 5,9. 

 

§2º Será reprovado o estudante que não atingir oitenta e cinco por cento (85%) da 

frequência na disciplina ou atividade, sendo registrado no histórico acadêmico sob a 

designação “RF”. 

 

§3º Os conceitos conferidos deverão ser comunicados pelos professores de cada 

disciplina à Coordenação do PPGZ de acordo com o previsto no calendário acadêmico do 

programa. 

 

§4º Eventuais solicitações de revisão de conceitos poderão ser feitas no prazo máximo 

de sete (07) dias após a divulgação dos mesmos, cabendo ao professor igual prazo para 

deliberar sobre a solicitação. 

 

§5º O discente que obtiver um conceito D ou RF em disciplinas cursadas no Programa 

será desligado do mesmo, conforme legislação em vigor.  

 

Art. 4º O desempenho acadêmico do estudante será acompanhado pelo seu histórico 

escolar. 

 

§1º Disciplinas provenientes de aproveitamento não serão avaliadas no desempenho 

acadêmico. 

 

§2º O discente que obtiver dois conceitos C terá a sua bolsa suspensa. 
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§3º O discente que obtiver D terá sua bolsa suspensa. 

 

Art. 5º O Relatório Anual de Atividades do Discente deverá ser apresentado por todos 

alunos bolsistas de acordo com calendário acadêmico do PPGZ, em formulário próprio e com 

as devidas comprovações das atividades realizadas.  

 

§1º Os discentes que não entregarem o Relatório Anual de Atividades serão 

considerados reprovados nesse item.   

 

§2º A pontuação do relatório será realizada considerando-se os itens descritos em seu 

conteúdo, tais como atividades de pesquisa, atividades de formação, produção científica e 

produção técnica.  

 

Parágrafo único. O discente de mestrado ou doutorado que não atingir o mínimo de 

10 pontos ou 15 pontos no Relatório Anual de Atividades apresentado no Anexo I, 

respectivamente, terá a sua bolsa suspensa. 

 

Art. 7º. Os casos omissos na presente Resolução deverão ser deliberados pela 

Comissão Administrativa do Programa. 

 

Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pela Coordenadoria e 

revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Goiânia, 25 de Junho de 2021. 

 

 

Profª. Drª. Heloísa Helena de Carvalho Mell 
Coordenador 

 
 
 

Profª. Drª. Adriana Santana do Carmo 
Vice-Coordenadora 
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Anexo I 

 

1 FORMAÇÃO PONTOS QUANTIDADE TOTAL 

1.1 Participação em treinamentos/Cursos 

1.1.1 Internacionais  
(pontos/8 h) 

2 
  

1.1.2 Nacionais (pontos/8 h) 1 
  

1.1.3. Estágio e Mobilidade 
Acadêmica 

5 
  

1.2 Participação em eventos científicos 

1.2.1 Internacionais 2 
  

1.2.2 Nacionais 1 
  

1.2.3 Regionais 0,5 
  

1.4 Orientações (máximo 3 alunos/ano) 

1.3.1 Co-orientação de 
alunos de iniciação 

científica (aluno/ano) 

2 
  

1.3.2 Orientação de alunos 
de iniciação científica 

(aluno/ano) 

3 
  

1.4 Participação em bancas examinadoras 

1.4.1 Participação em 
bancas examinadoras  

(máximo 4 bancas) 

2 
  

SUBTOTAL 1 
 

2 PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA 

PONTOS QUANTIDADE TOTAL 

2.1 Resumos e trabalhos completos publicados em anais de eventos (máximo 
de 10 pontos) 

2.1.1 Trabalhos completos 6 
  

 
Resumos  

Internacional 
2 

  

 
Resumos  Nacional 1 

  

2.1.3 Resumos Regional 0,5 
  

2.2 Apresentação oral de trabalho em eventos científicos 

2.2.1 Internacionais 3 
  

2.2.2 Nacionais 2 
  

2.2.3 Regionais 1 
  

2.3 Cursos ministrados 
(pontos/8h) 

4 
  

2.4 Palestras ministradas 2 
  



5 
 

2.5 Artigos completos PUBLICADOS ou ACEITOS em periódicos científicos 
especializados, classificados segundo Qualis/CAPES. 

 
Qualis 

   

2.5.1 Estrato 1 (A1) 30 
  

2.5.2 Estrato 2 (A2) 25 
  

2.5.3 Estrato 3 (A3) 18 
  

2.5.4 Estrato 4 (A4) 9 
  

2.5.5 Estrato 5 (B1) 6 
  

2.5.6 Estrato 6 (B2) 4 
  

2.5.7 Estrato 7 (B3) 3 
  

2.5.8 Estrato 8 (B4) 2 
  

2.6 Artigos publicados em 
revistas técnicas e 

com ISSN 

6 
  

2.7 Capítulo de livro (com 
ISBN) 

2 
  

 
Livro (com ISBN) 3 

  

2.8 Atividades 
experimental com 

anuência do 
orientador * 

0,5 (mês) 
  

SUBTOTAL 2 
 

* Esse item será avaliado pelo envio dos resultados de pesquisa em modelo 
padronizado e deverá estar de acordo com o cronograma do projeto aprovado pelo 

PPGZ. Revisões de literatura e atividades de laboratório e análise de dados não serão 
contabilizados como atividade experimental. 

TOTAL (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 
 

 

 


