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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

 

 

RESOLUÇÃO CONSELHO DIRETOR DA EVZ Nº 01/2020 

 

Dispõe sobre a criação do Prêmio 

Estudante Destaque e Prêmio Mérito 

Acadêmico Discente e Docente no 

âmbito da Escola de Veterinária e 

Zootecnia (EVZ) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), revogando a 

Resolução CD/EVZ No 01/2019. 

 

 

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, 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1o Instituir o “Prêmio Estudante Destaque” e o “Prêmio Mérito 

Acadêmico Discente e Docente” no âmbito da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) 

da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 

 

Art. 2o Os prêmios têm o objetivo reconhecer o esforço nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, buscam motivar docentes e discentes dos cursos de 

graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia, bem como os discentes dos cursos de 

pós-graduação stricto-sensu dos Programas de Ciência Animal e Zootecnia, a se 

qualificarem buscando a participação em congressos ou eventos e apoio a publicações em 

periódicos indexados, relacionados às suas áreas específicas de atuação. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Prêmio Estudante Destaque 

 

Art. 3o O prêmio “Prêmio Estudante Destaque” será concedido aos 

concluintes dos cursos de graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia da EVZ que 

alcançarem a maior média global do estudante (MGE), calculada segundo o Art. 56. da 

Resolução CEPEC Nº 1557 - Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG). 



2 

 

 

§1o Para o curso de Medicina Veterinária será premiado um estudante em 

cada semestre, considerando que o curso apresenta duas entradas, primeiro e segundo 

semestre. 

 

§2o Para o curso de Zootecnia será premiado um estudante por ano, escolhido 

entre os formandos do segundo semestre. 

 

§3º Em caso de empate, o “Prêmio Estudante Destaque” será concedido a 

todos os formandos que obtiveram a maior média. 

 

 

Art. 4º Todos os formandos estão aptos a concorrer não sendo necessária a 

inscrição para o prêmio. 

 

 

Art. 5º Caberá aos Coordenadores de Graduação dos dois cursos a avaliação 

dos históricos escolares e a definição dos estudantes a serem premiados. 

 

 

Art. 6º A forma de premiação dar-se-á através de placa e diploma a ser 

entregue pela Direção da EVZ em solenidade própria. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Prêmio Mérito Acadêmico Discente e Docente 

 

 

Art. 7º O “Prêmio Mérito Acadêmico Discente e Docente” será concedido a 

discentes da graduação e pós-graduação stricto sensu, regularmente matriculados e a 

docentes efetivos, compreendendo os cursos de graduação em Medicina Veterinária e 

Zootecnia e os programas de pós-graduação em Ciência Animal e Zootecnia da 

EVZ/UFG. 

 

 

Art. 8º O prêmio compreende três categorias: discente da graduação, discente 

da pós-graduação e docente, estando aptos a concorrer: 

 

§1o Discentes dos cursos de graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia 

que estão cursando até o nono (9º) período, mediante inscrição. 

 

§2o Discentes dos programas de pós-graduação em Ciência Animal e 

Zootecnia, dos cursos de Mestrado e Doutorado que ainda precisam de seis (06) meses 

para o término do curso, mediante inscrição. 

 

§3o Docentes lotados na EVZ, no pleno exercício de suas funções, mediante 

inscrição. 
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§4o Anualmente o edital do prêmio será publicado, após verificação da 

existência de recursos e aprovação pelo CD da EVZ. 

 

§5o O candidato poderá concorrer apenas em uma modalidade e, no caso de 

pertencer a mais de uma categoria, sua inscrição será computada em apenas uma, de 

acordo com o seguinte critério: se docente e discente, valerá a inscrição como docente. 

 

 

Art. 9º A Comissão Avaliadora será composta pelos vice-coordenadores dos 

cursos de graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia e vice-coordenadores dos 

programas de pós-graduação em Ciência Animal e Zootecnia. 

 

Parágrafo único. Caso algum membro da Comissão Avaliadora esteja 

inscrito para a premiação, será feita a substituição do mesmo pelo respectivo coordenador 

ou, no seu impedimento, por docente do mesmo departamento. 

 

 

Art. 10 A quantidade de prêmios que serão ofertados será assim distribuída: 

 

a) Discentes de Graduação: Quatro (4), sendo dois (2) para o curso de 

Medicina Veterinária e dois (2) para o curso de Zootecnia. 

b) Discentes de Pós-Graduação: Quatro (4), sendo dois (2) para cada 

programa (PPGCA e PPGZ), um (1) mestrando e um (1) doutorando. 

c) Docentes da Graduação: dois (02), sendo um de cada departamento, 

Departamento de Medicina Veterinária e Departamento de Zootecnia. 

 

 

Art. 11 O prêmio é intransferível e deverá ser utilizado no período definido 

no edital.  

 

§1o Os prêmios serão distribuídos nas seguintes categorias e os valores serão 

definidos no edital:  

a) Discente da graduação 

b) Discente da pós-graduação 

c) Docentes 

 

§2o Para o pagamento do prêmio será utilizados os recursos do Centro de 

Custos da EVZ na FUNAPE, o que significa obedecer às diretrizes legais que regem a 

relação entre a Fundação e a UFG: 

a) Não poderá ser adquirido material permanente, exceto se for do interesse 

do premiado a doação do bem para a EVZ/UFG. 

b) Podem ser adquiridos insumos de custeio para realização de projetos de 

ensino, pesquisa e extensão. 

c) Podem ser custeadas diárias, passagens e o pagamento de inscrição para 

participação em congressos, cursos ou outros eventos de capacitação. 

d) Podem ser custeadas despesas relativas à tradução e publicação de artigos 

científicos. 
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Art. 12 Os docentes premiados ficarão impedidos de participar pelo período 

de dois (2) anos e os discentes de graduação e pós-graduação pelo período de um (01) 

ano. 

 

Art. 13 Os critérios de pontuação levarão em consideração a categoria do 

candidato: 

 

a) Discentes da Graduação: 

a.1) Currículo Lattes atualizado; 

a.2) Histórico escolar atualizado e com média global; 

a.3) Produtos técnicos e científicos definidos no edital. 

 

b) Discentes da Pós-Graduação: 

b.1) Currículo Lattes atualizado; 

b.2) Histórico escolar atualizado; 

b.3) Produtos técnicos e científicos definidos no edital. 

 

c) Docentes: 

c.1) Currículo Lattes atualizado; 

c.2) RADOC do ano anterior aprovado pelo Conselho Diretor da EVZ. 

 

 

Art. 14. A cada ano o Conselho Diretor da EVZ/UFG deverá aprovar o Edital, 

bem como definir o valor do prêmio. 

 

 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Art. 16. Os casos omissos nessa resolução serão resolvidos pelo Conselho 

Diretor da EVZ/UFG. 

 

 

 

 

 

Goiânia 18 de dezembro de 2020 

 

 

 

 

 

Maria Clorinda Soares Fioravanti 

Diretora da EVZ 


