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Aprova as Normas Internas de 

funcionamento da Comissão de 

Administração, Planejamento e 

Autoavaliação do Programa de Pós- 

Graduação em Ciências Contábeis 

(PPGCONT) da Universidade Federal de 

Goiás. 

 
 

A COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (CPG), no uso 

de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, conforme artigo 3º, inciso I do 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis – Nível Mestrado 

(PPGCONT), reunida em sessão plenária realizada no dia 16 de junho de 2022, 

 
 

RESOLVE : 

 
 

Art. 1º - Especificar as funções a serem exercidas pela Comissão de 

Administração, Planejamento e Autoavaliação do Programa de Pós- Graduação em 

Ciências Contábeis, considerando o previsto na legislação pertinente, especialmente o 

Artigo 17, § 2º da Resolução CEPEC nº 1403/2016/UFG onde prevê que poderão ser 

delegados a Comissão de Administração, Planejamento e Autoavaliação os incisos III, V, 

VII, XV, XVII, XIX e XXI, passando a constituir suas atribuições, a critério da CPG e 

conforme normatizado no Regulamento Específico do Programa. 

 
 

DAS FUNÇÕES DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E AUTOAVALIAÇÃO  

 

 

Art. 2º - A Comissão de Administração, Planejamento e 

Autoavaliação designada pela Coordenadoria será constituída pelo vice-coordenador, 

como seu presidente e por, no mínimo, um docente de cada linha de pesquisa. 



                                 Art. 3º - Compete à Comissão de Administração, Planejamento e 

Autoavaliação: 

                       I.  aprovar nomes de docentes que comporão as comissões examinadoras 

para exames de qualificação e defesa do produto final;  

                      II. apreciar a indicação de docente(s) ou pesquisador(res) externos ao 

Programa, sugerido(s) pelo orientador, para atuar(em) como coorientador(es);  

                      III. apreciar pedidos de credenciamento, recredenciamento e 

descredenciamento de docentes do Programa;  

                      IV.  reexaminar, em grau de recurso, as decisões do coordenador;  

                      V.  realizar o acompanhamento acadêmico e profissional dos egressos do 

PPGCONT a fim de subsidiar a Coordenadoria e a CPG no desenvolvimento de 

estratégias para melhoria e continuidade do curso. 

                    Art. 4º - Casos omissos serão tratados pela CPG. 

 

 

Goiânia, 16 de junho de 2022. 


