
1 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

 

 

RESOLUÇÃO CONSELHO DIRETOR DA EVZ Nº 01/2021 

 

Dispõe sobre a carga máxima permitida 

na matrícula semestral em disciplinas 

pelos discentes de graduação dos 

cursos de bacharelado da Escola de 

Veterinária e Zootecnia (EVZ) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 

 

O CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E 

ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando da atribuição 

que lhe confere o Estatuto e o Regimento Geral da UFG, 

 

 

C O N S I D E R A N D O  Q U E: 

 

▪ O curso de Medicina Veterinária tem a carga horária total em disciplinas 

de 3.536 horas, desconsiderando o semestre final (estágio curricular supervisionado), o 

que corresponde à média de 393 horas aula distribuídas ao longo de nove semestres, 

 

▪ O curso de Zootecnia tem a carga horária total em disciplinas de 3.568 

horas, desconsiderando o semestre final (estágio curricular supervisionado) o que 

corresponde à média de 400 horas aula distribuídas ao longo de nove semestres, 

 

▪ Não é adequado, do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem 

que o discente permaneça a totalidade do tempo, ao longo da semana em aulas, pois é 

necessário tempo para a realização das atividades e para a fixação do conteúdo, 

 

▪ O momento de ensino remoto emergencial já conduz a perdas no processo 

de ensino-aprendizagem, 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1o Limitar a carga horária em 512 horas, como o máximo permitido na 

matrícula semestral em disciplinas (obrigatórias, optativas e núcleo livre) pelos discentes 

de graduação dos cursos de bacharelado em Medicina Veterinária e Zootecnia da EVZ. 
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Art. 2o Situações excepcionais relacionadas ao impedimento da 

integralização curricular serão avaliadas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) de 

cada curso, mediante solicitação justificada do discente à Coordenação, por meio do e-

mail da Coordenação (veterinária.evz@ufg.br ou zootecnia.evz@ufg.br). 

 

 

Art. 3. Os casos omissos nessa resolução serão resolvidos pelo Conselho 

Diretor da EVZ/UFG, ouvido o NDE. 

 

 

 

 

 

Goiânia 23 de julho de 2021 

 

 

 

 

 

Maria Clorinda Soares Fioravanti 

Diretora da EVZ 


