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RESOLUÇÃO PPGCTA N°009, DE 27 DE SETEMBRO 2017  

 

Estabelece normas para o Acompanhamento de 
discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos da Escola de Agronomia da 
Universidade Federal de Goiás. 

 

A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DA UFG, reunida em sessão 
plenária realizada em 27 de setembro de 2017, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o disposto no artigo 53 da Resolução 1403/2016 do CEPEC/UFG e do artigo 
41 do Regulamento do Programa. 

 
RESOLVE: 

Art. 1° O acompanhamento dos estudantes será realizado 
semestralmente, pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, por meio da 
avaliação de: Plano de desenvolvimento do produto final, Projeto de Pesquisa e 
Relatório semestral entregue ao PPGCTA. 

Art. 2° A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente tem 
como objetivo principal auxiliar a Coordenação no acompanhamento contínuo do 
desempenho de estudantes e orientadores do Programa, avaliando o desenvolvimento do 
produto final, disciplinas e demais atividades acadêmicas. 

Art. 3° O Plano de desenvolvimento do Produto Final, com a 
anuência do orientador, deverá ser entregue pelo estudante na matrícula do segundo 
semestre do curso, e deverá conter a sugestão de disciplinas por semestre e a previsão 
das principais atividades, como o Exame de Qualificação e a defesa do produto final. 

Art. 4° O Projeto de pesquisa, com a anuência do orientador, deverá 
ser entregue pelo estudante na matrícula do segundo semestre do curso. 

Art. 5° Os Relatórios semestrais, com a anuência do orientador, 
deverão ser entregues pelo estudante no ato da matrícula de cada semestre. 
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Parágrafo único. Caso haja mudança no Plano de curso essa deve ser 
explicitada e justificada no Relatório semestral.  

Art. 6° A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente deverá se 
reunir, a cada semestre, logo após o período de matrículas para a avaliação dos 
estudantes. 

Parágrafo único. Um parecer da Comissão será emitido para cada 
estudante indicando a conformidade da sua situação perante o Programa com a 
indicação de algum ponto específico que mereça acompanhamento com maior atenção 
do orientador. 

Art. 7° A matrícula ficará condicionada à entrega do Plano de 
Desenvolvimento do Produto final e/ou Relatório semestral, devidamente assinado pelo 
estudante e orientador. 

Parágrafo único. A não entrega do Plano de Curso e/ou Relatório 
semestral, sem justificativa encaminhada e acolhida pela Comissão de Bolsas e 
Acompanhamento Discente, resultará no desligamento do aluno do programa. 

Art. 8° Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Bolsas e 
Acompanhamento discente. 

Art. 9° Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua 
aprovação. 
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