
Norma interna Nº 10 de 2022 

Estabelece normas para realização de estágio não 

obrigatório no Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal 

de Goiás.  

 

A COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO PROGRAMA DE 

PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E 

ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições 

legais, estatutárias e regimentais, reunida em sessão plenária realizada no dia 06 de maio 

de 2021 e considerando as normas estabelecidas pela resolução CEPEC 1696, de 22 de 

outubro de 2021, IN 15 de 2022 PRPG e Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 

 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar as normas para realização de estágio não obrigatório no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA) da Escola de Veterinária da Universidade 

Federal de Goiás (EVZ).  

 

Parágrafo único. O estágio de docência não se enquadra no escopo da presente norma, 

uma vez que sua natureza é singular e regida por normativa específica da instituição. 

 

Art. 2º As solicitações referentes à realização de estágio não obrigatório serão analisadas 

pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente e deverão ser aprovadas pela 

Coordenadoria do PPGCA. 

 

Art. 3º As atividades pesquisa, inovação e extensão deverão atender aos seguintes 

critérios para serem consideradas estágio não obrigatório: 

I. Demonstrar vinculação com a linha de pesquisa e área de concentração em 

que o discente está inserido no programa; 

II. Demonstrar contribuição do estágio para o desenvolvimento da 

tese/dissertação; 

III. Não interferir no tempo de permanência regular do discente no programa; 

IV. Possuir supervisão de um profissional capacitado vinculado ao campo de 

estágio; 

V. Possuir orientação de professor vinculado ao programa de pós-graduação; 

VI. Gerar um produto final (artigos, registros de patentes e/ou produtos) como 

resultado do estágio, passível de ser incorporado na tese/dissertação; 

VII. Gerar relatório final do estágio. 

 

 



 

Art. 4º Para realização do estágio não obrigatório, o discente deverá satisfazer os 

seguintes requisitos: 

I. Estar regularmente matriculado no PPGCA; 

II. Possuir pelo menos 50% dos créditos exigidos em disciplinas concluídos 

para integralização curricular; 

III. Apresentar rendimento acadêmico satisfatório de acordo com a norma 

interna de acompanhamento discente; 

IV. Obter concordância formal do orientador de mestrado ou doutorado; 

V. Obter a aprovação do plano de atividades do estágio na Coordenadoria 

do programa; 

VI. Apresentar as documentações exigidas de acordo com a CEPEC 1696 e 

IN 15 da PRPG; 

VII. Cumprir as cláusulas previstas no Termo de Compromisso do Estágio 

Não Obrigatório; 

VIII. Desenvolver as atividades do estágio, de acordo com o Plano de 

Atividades, parte integrante do TCE 

IX. Elaborar e encaminhar à coordenação do PPG os relatórios parciais a 

cada seis meses e o Relatório Final de estágio  

X. Participar de reuniões de acompanhamento do estágio com o orientador 

de mestrado ou doutorado. 

 

Art. 5º A inobservância dos requisitos da presente norma acarretará na revogação da 

concessão do estágio não obrigatório a qualquer tempo. 

Art. 6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Bolsas e Acompanhamento 

Discente do PPGCA.  

Art. 7. Estas normas entram em vigor a partir da data de sua aprovação pela 

Coordenadoria do PPGCA/UFG. 

 


