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REGIMENTO INTERNO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM ZOOTECNIA 

 
 

Diretrizes para os Cursos de Mestrado e Doutorado 
do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia do 
Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal 
do Paraná, elaborado consoante à Resolução 32/17 
– CEPE, que estabelece normas gerais únicas para 
os cursos de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado 
e Doutorado) da Universidade Federal do Paraná. 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1˚ O presente regimento contém as diretrizes do Programa de Pós-Graduação 
em Zootecnia, doravante PPGZ, registrado na CAPES sob número 40001016082P0, 
que complementam as normas gerais para os cursos de Pós-Graduação stricto 
sensu da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com base no estatuto e no 
regimento geral da UFPR, e na resolução 32/17 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE), além dos critérios de avaliação vigentes da Área de Zootecnia e 
Recursos Pesqueiros, e da grande área de Ciências Agrárias da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação 
(MEC). 
 
§ 1˚. O presente regimento será revisado e atualizado a cada quatro anos, no 
mínimo, preferencialmente após a definição, pelo Conselho Técnico Científico (CTC) 
da CAPES, ou órgão equivalente, dos critérios de avaliação para os cursos de Pós-
Graduação stricto sensu do Brasil, ou sempre que se fizer necessário. 
 
§ 2˚. As alterações, complementações e regulamentações específicas relativas a 
este Regimento, elaboradas e aprovadas pelo Colegiado do curso, poderão ser 
realizadas por meio de Normas do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Zootecnia da UFPR. 
 

CAPÍTULO II 
DA CONSTITUIÇÃO E DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 
Art. 2˚ O Programa de Pós-graduação em Zootecnia do Setor de Ciências Agrárias 
tem por objetivo estimular o desenvolvimento da pesquisa científica conduzindo à 
obtenção de grau acadêmico, à formação e à qualificação de profissionais para 
atuar no ensino, em pesquisa e em extensão nas áreas de sua pertinência. 
 
Art. 3˚ O PPGZ compreende os níveis de Mestrado Acadêmico e Doutorado. 
 
Art. 4˚ O PPGZ é constituído por uma Área de Concentração e duas Linhas de 
Pesquisas, para os níveis de Mestrado e Doutorado: 
 
1. Área de concentração: Produção Animal e Meio Ambiente  
a) Linha de Pesquisa: Nutrição Animal e Forragicultura, com a seguinte ementa: 
Sistemas de determinação de exigências nutricionais e avaliação do metabolismo 
energético, proteico e mineral dos animais herbívoros e monogástricos. Avaliação a 
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composição e disponibilidade dos nutrientes e da energia de alimentos 
concentrados e volumosos. Estudo da eficiência de utilização dos alimentos para 
animais não-ruminantes de produção e de companhia. Efeitos nutricionais e 
produtivos de substâncias auxiliares à nutrição. Processamento de rações e 
qualidade de matérias primas. Eficiência de utilização dos alimentos para diferentes 
espécies de ruminantes e não-ruminantes herbívoros. Efeitos nutricionais e 
produtivos de aditivos alimentares para herbívoros. Produção e utilização de 
alimentos volumosos. Ecofisiologia e manejo de pastagens. Produção e utilização 
de forragens conservadas para ruminantes 
 
b) Linha de Pesquisa: Sistemas de Produção Animal, com a seguinte ementa: 
Sistemas de criação e manejo de espécies animais de interesse zootécnico; Uso de 
instalações; Avaliação econômica dos sistemas de criação de animais; Influência do 
sistema de produção na qualidade do produto animal e do meio ambiente; 
Ambiência e seus efeitos na produção animal; Avaliação da sustentabilidade dos 
ecossistemas terrestres e aquáticos; Produção de organismos aquáticos de 
interesse comercial: Biologia, ecologia, zootecnia e impactos ambientais; Sistemas 
de produção aquícola; Impactos antrópicos sobre ecossistemas aquáticos 
(continentais e marinhos); Recuperação de ambientes costeiros alterados; 
Desenvolvimento de programas computacionais para análises de dados; Proposição 
e adequação de métodos estatísticos para a análise de bancos de dados; Modelos 
estatísticos e estudos de simulação aplicados à produção animal; Desenvolvimento, 
integração e avaliação de modelos econômicos, gerenciais, genéticos, ambientais e 
nutricionais para ruminantes e monogástricos; Análises genéticas e genômicas de 
animais de interesse zootécnico. 
  
Art. 5˚ O PPGZ conta com elenco de disciplinas de formação básica e/ou de 
domínio conexo, e de formação específica para cada Linha de Pesquisa. 
 
Parágrafo único. O Colegiado poderá alterar as linhas de pesquisa descritas nos 
itens a e b dos parágrafos 1º. e 2º. do Artigo 4º, visando melhorias e adequação das 
linhas às novas metas do PPGZ e às exigências das Comissões de Avaliação da 
CAPES. 

 
CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO E DO COLEGIADO DO PROGRAMA 
 

Art. 6˚ A coordenação didática e administrativa do Programa de Pós-Graduação em 
Zootecnia compreende o Colegiado e a Coordenação do PPGZ, comuns para os 
dois níveis de titulação. 
 
Art. 7˚ O Colegiado do PPGZ é constituído por:  
 
a) o Coordenador; 
 
b) o Vice-coordenador; 
 
c) quatro docentes permanentes do PPGZ, ou seus respectivos suplentes, de forma 
a representar as duas linhas de pesquisa do Programa; 
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d) representantes discentes ou seus suplentes, sendo pelo menos um deles do nível 
de Doutorado, em número equivalente a 1/5 do total dos membros do colegiado, 
eleitos pelos discentes regulares matriculados no PPGZ, desprezada a fração.  
 
§ 1˚ O Colegiado, presidido pelo Coordenador do Programa, reunir-se-á 
ordinariamente pelo menos duas vezes por semestre e, extraordinariamente, com a 
frequência necessária, mediante convocação do Coordenador encaminhada com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ou a pedido, por escrito, de pelo 
menos 1/3 de seus membros. 
 
§ 2˚ A reunião do Colegiado só ocorrerá com a presença de quórum mínimo 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais um de seus membros. 
 
§ 3˚ As votações no Colegiado se farão por maioria simples, observando-se o 
quorum correspondente. 
 
§ 4˚ Todas as reuniões do Colegiado do PPGZ ocorrerão na forma de reunião 
plenária, com a convocação a todos os membros credenciados do corpo docente do 
PPGZ, e direito a voto restrito aos membros titulares do colegiado, ou aos seus 
respectivos suplentes, sendo que coordenador e vice somam um voto. 
 
§ 5˚ O vice-coordenador substituirá o coordenador nas faltas e impedimentos e com 
ele colaborará nas atividades de direção e de administração do curso. Nos casos de 
vacância devem ser observadas as resoluções vigentes da UFPR. 
 
§ 6˚. A composição dos membros da coordenação, coordenador e vice, deve, 
preferencialmente, contemplar as duas linhas de pesquisa do PPGZ. 
 
Art. 8˚ Todos os serviços administrativos do PPGZ serão centralizados na sua 
Secretaria, comum aos dois níveis de titulação, que manterá um registro organizado 
e atualizado de cada discente do Programa, do qual constarão, obrigatoriamente, a 
inscrição e os resultados dos exames de seleção para ingresso no Programa, além 
dos documentos relativos à matrícula, termo(s) de compromisso do discente para 
com as normas do PPGZ, projeto de pesquisa e parecer do comitê de orientação, 
relatórios semestrais, resultado(s) do(s) exame(s) de qualificação, bem como todos 
os dados relativos às demais exigências do PPGZ e da UFPR. 
 
§ 1˚ O PPGZ terá uma secretaria com pelo menos um servidor técnico-
administrativo, cujas incumbências serão definidas e normatizadas pelo colegiado. 
 
§ 2˚ Compete à secretaria do PPGZ e seu servidor técnico-administrativo o 
preenchimento, atualização e manutenção do sistema eletrônico de gestão 
acadêmica (SIGA-UFPR ou equivalente). 
 
Art. 9˚ A eleição para os cargos da coordenação e colegiado será convocada pelo 
coordenador e realizada até 30 dias antes do término do mandato dos 
representantes em exercício. 
 
§ 1˚ As eleições serão coordenadas e realizadas por comissão eleitoral designada 
pelo colegiado do PPGZ, que deverá preparar e divulgar edital específico, de acordo 
com esse regimento, com o regimento geral da UFPR, e com as demais Resoluções 
e regulamentações vigentes. 
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§ 2˚ Na escolha do coordenador e vice-coordenador terão direito a voto apenas os 
docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, os discentes 
regularmente matriculados, e os servidores técnico-administrativos lotados no 
PPGZ. 
 
Art. 10. O coordenador e vice-coordenador deverão ser docentes permanentes em 
regime de dedicação exclusiva ou tempo integral na UFPR, e terão mandato de dois 
anos, sendo permitida uma recondução. 
 
Art. 11. Os membros docentes titulares do colegiado, bem como seus respectivos 
suplentes, serão eleitos pelos docentes permanentes do PPGZ, para mandato de 
dois anos, podendo ser reconduzidos. 
 
Art. 12. Os membros discentes do colegiado, titular e respectivo suplente, serão 
eleitos pelos discentes matriculados no PPGZ, para mandato de um ano, podendo 
ser reconduzidos uma vez. 
 
Art. 13. Perderá o mandato o representante titular ou que esteja no exercício da 
titularidade que deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas em qualquer 
intervalo de tempo ou a 5 (cinco) alternadas no período de um ano, sem justificativa 
formal apresentada por escrito ao colegiado. 
 
Art. 14. Os casos de vacância de cargos e representações, por quaisquer motivos, 
serão resolvidos pelo colegiado do PPGZ, de acordo com esse regimento e as 
normas vigentes da UFPR. 
 
Art. 15. Não será permitido o acúmulo do cargo de coordenador do PPGZ de Pós-
Graduação em Zootecnia com outros cargos de direção ou funções gratificadas. 
 
Art. 16. Compete ao colegiado do Programa: 
 
a) definir os critérios de gerenciamento da coordenação didática, administrativa e 
financeira; 
 
b) elaborar normas internas e a elas dar publicidade a todos os docentes e 
discentes, bem como à comunidade acadêmica em que desenvolva suas ações; 
 
c) estabelecer critérios para credenciamento, descredenciamento e 
recredenciamento dos integrantes do corpo docente e sugerir e aprovar a relação de 
orientadores e coorientadores, observando os respectivos dispositivos legais e 
critérios de credenciamento; 
 
d) apreciar e deliberar sobre as candidaturas a professor sênior, professor visitante 
e estágio de pós-doutorado, em conformidade com as normas vigentes da UFPR; 
 
e) estabelecer critérios para admissão de novos discentes e concessão de bolsas, 
por meio de comissões de bolsas, bem como indicar as comissões para estas 
finalidades, e homologar seus atos; 
 
f) homologar projetos de pesquisa do corpo docente, discente e demais 
participantes vinculados ao PPGZ; 
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g) analisar o desempenho acadêmico dos discentes e, se necessário, determinar 
seu desligamento do curso, bem como decidir sobre o aproveitamento de estudos, a 
equivalência de créditos e a dispensa de disciplinas; 
 
h) decidir sobre substituição de orientador, coorientador ou comitê de orientação; 
 
i) aprovar as bancas examinadoras, bem como homologar seus atos; 
 
j) apreciar, propor e aprovar convênios e termos de cooperação com entidades 
públicas ou privadas de interesse do PPGZ; 
 
k) definir a estrutura curricular e oferta de disciplinas do PPGZ; 
 
l) designar e aprovar indicação de comissões, dentre os membros do Colegiado e 
do corpo docente e discente do Programa, com função e período determinados, 
para o cumprimento e/ou auxílio à Coordenação no cumprimento de atividades 
específicas, de acordo com as necessidades e conveniência do PPGZ; 
 
m) definir as atribuições da secretaria do PPGZ e 
 
n) julgar os casos omissos ao presente Regimento. 
 
Art. 17. Compete ao coordenador: 
 
a) exercer a direção administrativa e didático-pedagógica do PPGZ, convocar e 
presidir as reuniões do colegiado e coordenar a execução das atividades do 
Programa, adotando as medidas necessárias ao seu desenvolvimento; 
 
b) dar cumprimento às decisões do colegiado, bem como às diretrizes e às normas 
estabelecidas pela PRPPG, pelo conselho universitário e pela CAPES; 
 
c) coordenar, elaborar e preencher o relatório anual das atividades do PPGZ, para 
que seja enviado à CAPES via PRPPG; 
 
d) organizar o calendário e a oferta das disciplinas necessárias para o 
funcionamento do PPGZ; 
 
e) propor a criação de comissões no PPGZ; 
 
f) tomar as providências necessárias, de acordo com as resoluções vigentes, para a 
disponibilidade aos discentes dos exames de suficiência e/ou proficiência em 
línguas estrangeiras exigidos como requisitos aos candidatos aos títulos de mestre 
e de doutor; 
 
g) convocar, para realização até 30 dias antes do término dos respectivos 
mandatos, as eleições para representantes docentes e discentes no colegiado do 
curso, e encaminhar os resultados aos conselhos setoriais, aos departamentos e à 
PRPPG no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização das eleições; 
 
h) manter entendimentos frequentes com os docentes do PPGZ, no sentido do 
estudo de demandas e oportunidades para proposição de novas disciplinas e 
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atividades, do acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa científica e da 
atividade didática, bem como do levantamento das demandas de infraestrutura de 
pesquisa e ensino do Programa; 
 
i) tratar com a chefia dos Departamentos, a direção do Setor, a PRPPG, assim 
como com as demais instâncias e órgãos superiores da UFPR de todos os assuntos 
de caráter administrativo ligados ao Programa de Pós-Graduação em Zootecnia; 
 
j) zelar pelos interesses do PPGZ junto aos órgãos superiores e setoriais e 
empenhar-se na obtenção dos recursos financeiros e humanos necessários ao bom 
desenvolvimento das atividades do Programa; 
 
k) manter contatos e entendimentos com instituições de ensino e pesquisa, 
nacionais e estrangeiras, no interesse do desenvolvimento da Pós-Graduação nas 
áreas de concentração e linhas de pesquisa do Programa; 
 
l) representar o Colegiado do PPGZ e participar efetivamente de reuniões, 
comissões e/ou cargos de representação nas instâncias internas e externas à 
UFPR, em âmbito regional, nacional e internacional, em se tratando especialmente 
de entidades e instituições ligadas ao ensino da Pós-Graduação, ao financiamento 
de bolsas de mestrado e doutorado e ao fomento à pesquisa e desenvolvimento 
científico e tecnológico; 
 
m) participar ou atribuir ao vice coordenador a participação no Fórum Anual dos 
Coordenadores de Curso de Pós-Graduação em Zootecnia, ou reunião equivalente; 
 
n) prestar contas da utilização dos recursos financeiros concedidos ao PPGZ, 
observando as normas de utilização definidas pelo colegiado; e 
 
o) convocar e presidir as reuniões plenárias, conforme Artigo 7º. 
 

CAPÍTULO IV 
DA PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Art. 18. Os professores credenciados junto ao PPGZ serão classificados nas 
categorias de docentes Permanentes, Colaboradores ou Visitantes. 
 
Art. 19. São considerados permanentes os docentes que atuam no PPGZ de forma 
direta, intensa e contínua, formando o núcleo estável de docentes que desenvolvem 
as principais atividades de ensino e orientação, assim como desempenham as 
funções administrativas, quando for o caso, devendo ainda, obrigatoriamente: 
 
a) manter vínculo funcional efetivo com a UFPR, em regime de dedicação exclusiva; 
 
b) participar anualmente de ensino na Pós-Graduação; 
 
c) coordenar anualmente projetos de pesquisa; 
 
d) orientar discentes na Pós-Graduação; 
 
e) não participar do corpo docente de mais de três programas de Pós-Graduação 
stricto sensu da UFPR; 
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§ 1˚ É permitida a manutenção, a critério do colegiado, de docentes permanentes 
em condições especiais, que podem incluir docentes sob regime de 40 horas, 
docentes conveniados, aposentados e bolsistas de programas institucionais 
específicos, desde que atendam às demais exigências para esta categoria, e desde 
que o total de docentes nestas condições não ultrapasse trinta por cento (30%) do 
corpo permanente do PPGZ. 
 
Art. 20. São considerados visitantes os docentes ou pesquisadores com vínculo 
funcional-administrativo com outras instituições, brasileiras ou não, que sejam 
liberados, mediante acordo formal, das atividades correspondentes a tal vínculo 
para colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação 
integral, em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no programa, permitindo-
se que atuem como orientadores e em atividades de extensão. 
 
Parágrafo único. A atuação dos docentes ou pesquisadores visitantes no programa 
deverá ser viabilizada por contrato de trabalho por tempo determinado com a 
instituição ou por bolsa concedida para esse fim, pela própria instituição ou por 
agência de fomento.  
 
Art. 21. São considerados colaboradores os demais membros do corpo docente do 
programa que não atendam aos requisitos para serem enquadrados como docentes 
permanentes ou como visitantes, incluídos os bolsistas de pós-doutorado, mas que 
participem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou 
atividades de ensino ou extensão e/ou da orientação de estudantes, 
independentemente de possuírem ou não vínculo com a instituição.  
 
Parágrafo único. O total de docentes colaboradores não pode ultrapassar trinta por 
cento (30%) do corpo docente total do PPGZ. 
 
Art. 22. Em caráter excepcional, e com aprovação do colegiado e da PRPPG, 
poderão ser convidados para ministrar seminários, aulas e palestras, profissionais 
que desempenhem atividade de pesquisa e/ou ensino relacionadas às linhas de 
pesquisa do PPGZ, os quais serão registrados como participantes externos. 
 
Art. 23. Os critérios para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento 
docente deverão ser definidos em norma interna aprovada pelo colegiado do PPGZ, 
e serão divulgados em edital específico, sempre que houver decisão do colegiado 
sobre essa necessidade. 
 
§ 1˚ O processo para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento 
ocorrerá, no máximo, uma vez por ano. 
 
§ 2˚ Os critérios para o edital referido nesse parágrafo deverão estar em 
consonância às necessidades do PPGZ, definidas pelo colegiado, e às indicações 
do documento de área e ficha de avaliação do Programa pela CAPES. 
 
Art. 24. O docente que for descredenciado do PPGZ não poderá solicitar 
recredenciamento antes de um ano, a contar da data da decisão pelo colegiado, e 
deverá se adequar exatamente às normas e critérios vigentes para solicitar o 
recredenciamento. 
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Art. 25. O Colegiado reserva-se o direito de indeferir solicitações de credenciamento 
e recredenciamento de professores, sempre que entender que: 
 
a) o credenciamento resultará em insuficiente contribuição efetiva ao 
desenvolvimento dos objetivos e atividades do PPGZ, de forma geral ou relativa a 
determinada(s) linha(s) de pesquisa; 
 
b) o perfil do candidato não atenda às necessidades imediatas do PPGZ ou ao 
planejamento de adequação dos cursos a médio e longo prazo; 
 
c) o credenciamento resultará em, ou estará condicionado a, ônus orçamentário ou 
administrativo excessivo às possibilidades do PPGZ; 
 
d) já estiverem atingidos os limites máximos da infraestrutura didática, de pesquisa, 
administrativa ou orçamentária disponíveis no Programa. 
 

CAPÍTULO V 
DA ORIENTAÇÃO, DOS PLANOS DE ATIVIDADE E DOS RELATÓRIOS 

SEMESTRAIS DE ATIVIDADES DOS DISCENTES 
 
Art. 26. Cada candidato aprovado e classificado nas vagas disponíveis para os 
cursos de mestrado e doutorado deverá ter suas atividades dirigidas por um 
orientador, que conste da relação de orientadores publicada no edital de abertura do 
processo seletivo, bem como de um comitê de orientação, definido durante a 
elaboração do plano de atividades do discente, em comum acordo com o orientador 
e com a concordância dos docentes envolvidos. 
 
§ 1˚ O orientador poderá indicar, para apreciação e aprovação do colegiado, um ou 
mais coorientadores da própria instituição ou de outras unidades da Universidade 
Federal do Paraná ou, ainda, de outras entidades científicas e universitárias do país 
ou do exterior, de renome dentro da área de concentração do candidato ou 
naquelas de domínio conexo, desde que portadores do título de doutor. 
 
§ 2˚ A média global do PPGZ no que se refere ao número de discentes 
(orientandos) por docente (orientador) não deverá ultrapassar o índice máximo 
estabelecido nos critérios da Área de Avaliação da CAPES. 
 
§ 3˚ Cada orientador poderá orientar até 8 (oito) discentes concomitantemente, 
somando-se o total de orientados de mestrado e de doutorado, podendo esse 
número ser superior em casos excepcionais aprovados pelo colegiado.  
 
Art. 27. Os comitês de orientação são comissões de apoio e fiscalização, compostas 
por dois membros portadores do título de Doutor, sendo pelo menos um deles 
docente credenciado no PPGZ, e que realizem atividades em área pertinente à linha 
de pesquisa do projeto de mestrado ou de doutorado do discente. 
 
Parágrafo único. A assinatura do projeto de dissertação ou tese do discente pelos 
membros do comitê de orientação significa a aceitação das responsabilidades 
vinculadas a essa atividade. 
 
Art. 28. Caberá ao comitê de orientação: 
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a) supervisionar e tomar ciência do plano de atividades elaborado pelo discente e 
seu orientador; 
 
b) avaliar e aprovar o projeto de dissertação ou de tese, de acordo com calendário e 
normas definidos pelo colegiado; 
 
c) acompanhar, fiscalizar e apoiar o desenvolvimento do projeto de pesquisa, bem 
como a elaboração da dissertação ou tese; 
 
d) tomar ciência, supervisionar, emitir parecer e assinar os relatórios semestrais de 
atividades dos discentes; 
 
e) substituir o orientador em caso de ausência definitiva, pelo menos até decisão 
pertinente do colegiado; e 
 
f) informar ao colegiado, quando solicitado, sobre o desenvolvimento dos trabalhos 
de cada discente, manifestando sua apreciação sobre o aproveitamento geral dos 
mesmos, bem como da relação orientador-orientado. 
 
Parágrafo único. O não cumprimento dos prazos estabelecidos pelo PPGZ, pelo 
comitê de orientação implicará no bloqueio dos recursos PROAP vigentes ou do ano 
seguinte. 
 
Art. 29. Poderá haver mudança de projeto de pesquisa, bem como do próprio 
orientador, desde que formalmente manifestado pelo discente, sendo necessário 
parecer do comitê de orientação e aprovação do colegiado. 
 
Art. 30. O projeto de pesquisa de cada discente ingresso no PPGZ será elaborado 
em conjunto com o orientador, aprovado e assinado pelo comitê de orientação e 
apresentado à secretaria do Programa, de acordo com calendário e normas de 
elaboração fixadas pelo colegiado e divulgadas pela coordenação. 
 
Art. 31. Todos os discentes matriculados no PPGZ deverão entregar relatório 
semestral de atividades, de acordo com calendário e normas de elaboração fixadas 
pelo colegiado e divulgadas pela coordenação. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS VAGAS E DO PROCESSO SELETIVO 

 
Art. 32. O número de vagas disponíveis de mestrado e doutorado em cada processo 
seletivo será definido pelo colegiado do PPGZ, em função dos seguintes fatores: 
 
a) número, categoria e disponibilidade de vagas dos orientadores em cada linha de 
pesquisa dos cursos de mestrado e de doutorado, observada a relação 
orientador/orientando recomendada pela Comissão de Área da Zootecnia da 
CAPES; 
 
b) espaço físico, infraestrutura de pesquisa e dotação orçamentária; 
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§ 1˚ A disponibilidade de orientação de cada docente credenciado será definida 
respeitando os limites máximos de orientação constantes no artigo 26, §3˚ do 
presente regimento, e de acordo com critérios qualitativos e quantitativos da 
produção e participação docente nas atividades do PPGZ, estabelecidos pelo 
colegiado. 
 
§ 2˚ O Programa destinará 5% (cinco por cento) de suas vagas a servidores da 
UFPR. 
 
Art. 33. O edital de abertura do processo seletivo do PPGZ será elaborado pelo 
colegiado e divulgado pela coordenação com prazo hábil para a conclusão do 
processo antes do período de matrícula subsequente. 
 
§ 1˚ O edital deve incluir período de inscrição de no mínimo 15 (quinze) dias, e deve 
conter informações detalhadas sobre as vagas e respectivos orientadores, os 
prazos, os requisitos para inscrição, o período de seleção pelos orientadores, forma 
de seleção, critérios de seleção e outras informações consideradas relevantes. 
 
§ 2˚ Em caso de vagas remanescentes, poderá ser feita nova seleção com prazos e 
requisitos também definidos pelo colegiado do PPGZ. 
 
Art. 34. A inscrição no processo seletivo do PPGZ para os cursos de mestrado e 
doutorado será realizada e documentada na plataforma de gestão acadêmica da 
UFPR, onde o candidato deverá inserir os documentos solicitados no edital de 
abertura do processo seletivo. 
 
§ 1˚ O deferimento das inscrições será julgado por comissão específica designada 
pelo colegiado, e homologado antes da divulgação. 
 
§ 2˚ O prazo para recorrer de indeferimento de inscrição deverá constar no edital de 
abertura do processo seletivo. 
 
§ 3˚ Somente poderão participar do processo de seleção os candidatos com 
inscrição deferida nos termos do artigo 33 do presente regimento. 
 
§ 4˚ Os candidatos aprovados e não classificados para o orientador pretendido, 
poderão ser aproveitados apenas na eventualidade de vagas ocorridas até o início 
dos cursos, e de acordo com regulamentação específica publicada em edital. 

 
CAPÍTULO VII 

DA MATRÍCULA E FREQUÊNCIA 
 
Art. 35. O candidato aprovado no processo seletivo deverá efetuar matrícula no 
PPGZ através da plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR, nos 
prazos fixados pelo edital de seleção ou colegiado. 
 
Parágrafo único. Documentos adicionais, planilhas e comprovantes de curriculum 
poderão ser exigidos em forma impressa, com data e horário de entrega 
estabelecidos no edital. 
 
Art. 36. Poderão ser aceitas inscrições de discentes de outros PPGs em disciplinas 
do PPGZ, bem como de discentes não pertencentes a outro PPG stricto sensu 
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recomendado pela CAPES, mediante aprovação do colegiado, os quais ficarão 
submetidos ao mesmo processo de avaliação dos discentes regulares. 
 
Parágrafo único. A matrícula de discentes externos à UFPR será regulada nos 
termos e trâmites definidos pelo colegiado do PPGZ e registrada na plataforma de 
gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR. 
 
Art. 37. É obrigatória a frequência mínima de 75% às aulas de todas as disciplinas 
do PPGZ em que o discente tenha se matriculado. 
 
Parágrafo único. Caso o discente ultrapasse o limite de faltas, o mesmo será 
reprovado e receberá conceito D na disciplina. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISCIPLINAS 

 
Art. 38. As disciplinas do programa têm por finalidade oferecer aos discentes 
conteúdo avançado e crítico nas áreas da Zootecnia e serão ministradas sob a 
forma de exposições teóricas, seminários, discussões em grupo, trabalhos práticos, 
trabalhos experimentais e outras atividades didáticas. 
 
Art. 39. O discente poderá submeter ao colegiado do Programa solicitação de 
integralização de créditos, através de aproveitamento de créditos, equivalência de 
disciplina ou convalidação de créditos. 
 
Parágrafo único. O colegiado analisará a solicitação e verificará compatibilidade de 
conteúdo programático, carga horária e pertinência à pesquisa. 
 
Art. 40. Aproveitamento de créditos é a possibilidade de se aproveitar disciplinas 
cursadas no mestrado do PPGZ ou em outros Programas de Pós-Graduação, 
anteriormente à data de matrícula no PPGZ, em até 50% (cinquenta por cento) dos 
créditos totais necessários em disciplinas, tanto as obrigatórias como as eletivas. 
 
§ 1˚ Não é permitido o aproveitamento das disciplinas de Seminários. 
 
§ 2˚ O aproveitamento de prática de docência somente é permitido no caso 
estabelecido no artigo 62, §3˚. 
 
§ 3˚ Para o aproveitamento, as disciplinas devem ter sido cursadas em no máximo 
05 (cinco) anos antes da solicitação ao PPGZ. 
 
Art. 41. Equivalência em disciplina é a possibilidade de se equivaler disciplinas 
cursadas em outros Programas de Pós-Graduação com disciplinas obrigatórias do 
PPGZ, desde que haja compatibilidade de conteúdo e carga horária, e parecer 
favorável do docente responsável pela disciplina no PPGZ. 
 
Parágrafo único. Considera-se compatibilidade de carga horária o mínimo de 75% 
(setenta e cinco por cento) de horas-aula entre a disciplina cursada e a disciplina 
equivalente pretendida. 
 
Art. 42. Convalidação de créditos é a possibilidade de aproveitamento de disciplinas 
cursadas em outros Programas de Pós-Graduação, no transcorrer do curso, em até 
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30% (trinta por cento) dos créditos totais necessários em disciplinas, tanto as 
obrigatórias como as eletivas.  
 
Parágrafo único. Nos casos de doutorado-sanduíche, o colegiado poderá conceder 
a convalidação das disciplinas feitas em outra instituição, e determinar os ajustes 
que julgar necessários. 
 
Art. 43. É permitida ainda obtenção de créditos provenientes de cursos isolados, 
estudos e atividades especiais, se validados pelo colegiado com base em 
comprovação e justificativa detalhada do orientador, não podendo ultrapassar 20% 
do total de créditos exigidos. 
 
Art. 44. Os discentes de mestrado e doutorado que publicarem artigos em revistas 
ou periódicos indexadas(os) com seu orientador poderão solicitar a integralização 
de créditos, desde que haja relação direta com o tema de sua dissertação ou tese.  
 
Parágrafo único. Cada artigo corresponderá a 1 (um) crédito e será considerado 
apenas para o primeiro autor.  
 
Art. 45. A solicitação de aproveitamento ou de convalidação deverá ser apresentada 
em formulário específico do PPGZ, acompanhada dos seguintes documentos 
comprobatórios: 
 
I. Histórico escolar ou declaração de disciplina cursada, em que constem: 
 
a) Frequência e conceito do discente; 
 
b) Número de créditos e carga horária da disciplina. 
 
II. Ementa e bibliografia da disciplina.  
 
Art. 46. A solicitação de equivalência de disciplina deverá ser apresentada em 
formulário específico do PPGZ, acompanhada dos seguintes documentos 
comprobatórios: 
 
I. Histórico escolar ou declaração de disciplina cursada, em que constem: 
 
a) Frequência e conceito do discente; 
 
c) Número de créditos e carga horária da disciplina. 

 
II. Ementa e bibliografia da disciplina.  
 
III. Ofício do orientador autorizando o discente a cursar disciplina em outro programa 
ou instituição; 
 
IV. Parecer favorável do docente que ministra disciplina equivalente no PPGZ, 
emitido anteriormente à realização da disciplina em outro programa ou instituição.  
 
Art. 47. Cada disciplina terá uma carga horária que será expressa em créditos, 
conforme o parágrafo único do artigo 50 desse regimento. 
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Art. 48. O currículo do programa é composto por um conjunto de disciplinas 
caracterizadas por código, denominação, pré-requisito (se houver), carga horária, 
número de créditos, periodicidade, ementa e docente responsável; 
 
§ 1˚ A critério do colegiado do PPGZ, disciplinas de graduação poderão ser 
cursadas, sem direito a créditos, por discentes de formação básica diferente da área 
de formação profissional específica do curso, ou como matérias niveladoras de 
conhecimento, na forma de disciplinas isoladas. 
 
§ 2˚ A estrutura curricular será organizada de modo a conferir flexibilidade e atender 
aos discentes em seus interesses. 
 
Art. 49. O currículo do programa de mestrado e de doutorado poderá ser 
aperfeiçoado por ajuste curricular, conforme a resolução que estabelece normas 
gerais únicas para os cursos de Pós-Graduação da Universidade Federal do 
Paraná. 
 
§ 1˚ O colegiado do PPGZ analisará as disciplinas periodicamente para propor a 
extinção das disciplinas, alteração e modernização das ementas, propor a criação 
de novas disciplinas, utilizando critérios para acompanhar o desenvolvimento 
científico e tecnológico. 
 
§ 2˚ A criação ou a extinção de disciplinas será um processo dinâmico e contínuo 
que atenda à evolução do conhecimento científico. 
 
§ 3˚ Na criação de novas disciplinas, o colegiado solicitará o apoio dos 
departamentos ligados ao PPGZ, e na inexistência de atividade pertinente, solicitará 
apoio em outras unidades da Universidade Federal do Paraná ou em outras 
instituições de ensino ou de pesquisa, nacionais ou estrangeiras. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DOS CRÉDITOS E DO REGIME DE APROVAÇÃO PARA MESTRADO E 

DOUTORADO  
 
Art. 50. Os currículos deverão integralizar no mínimo 24 (vinte e quatro) créditos em 
disciplinas para o Mestrado e 36 (trinta e seis) créditos em disciplinas para o 
Doutorado. 
 
Parágrafo único. Cada unidade de crédito corresponde a 15 (quinze) horas de 
atividades de natureza teórica e/ou prática. 
 
Art. 51. Para a conclusão do curso e para a obtenção do grau de Mestre e de 
Doutor, além do total mínimo de créditos em disciplinas definido no artigo 50 
também é exigido o cumprimento de normas específicas. 
 
 

CAPÍTULO X 
DO APROVEITAMENTO E PRAZOS 
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Art. 52. Nas disciplinas, o aproveitamento dos discentes será avaliado por provas 
e/ou trabalhos acadêmicos, a critério do professor, e será expresso de acordo com 
os seguintes conceitos: 
 
A = Excelente = igual ou superior a 9,0 
 
B = Muito Bom = nota entre 8,0 e 8,9 
 
C = Bom = nota entre 7,0 a 7,9 
 
D = Insuficiente = nota inferior a 7,0. 
 
§ 1˚ Será considerado aprovado nas disciplinas o discente que lograr os conceitos 
A, B ou C, e frequência mínima em 75% (setenta e cinco por cento) da disciplina. 
 
§ 2˚ O docente responsável pela disciplina terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contados da conclusão da mesma, para comunicar os conceitos obtidos pelos 
discentes, sob pena de não receber os recursos PROAP/CAPES referentes àquele 
ano. 
 
§ 3˚ Todos os conceitos e notas obtidos pelo discente deverão constar do histórico 
escolar. 
 
§ 4˚ O discente poderá requerer revisão da avaliação no prazo de 5 (cinco) dias 
corridos após a publicação dos resultados na plataforma de gestão acadêmica da 
UFPR. 
 
Art. 53. O discente que solicitar o cancelamento de uma disciplina, dentro do prazo 
fixado no calendário escolar, em conformidade com as resoluções vigentes, não terá 
a referida disciplina incluída no seu histórico escolar. 
 
Art. 54. O discente que obtiver conceito D em qualquer disciplina poderá repeti-la 
por uma única vez. Nesse caso, como resultado final, será atribuído o conceito 
obtido posteriormente. 
 
Art. 55. O discente será desligado do programa, entre outros motivos previstos 
neste regimento, nas seguintes hipóteses: 
 
a) solicitação do discente, através de ofício encaminhado ao colegiado; 
 
b) solicitação do orientador, mediante justificativa cabível, aprovada pelo colegiado, 
e garantido o direito de defesa do discente; 
 
c) reprovação em qualquer disciplina cursada pela segunda vez; 
 
d) reprovação em duas ou mais disciplinas; 
 
e) receber três advertências formais da coordenação do PPGZ pelo não 
cumprimento de prazos de entrega de documentos; 
 
d) reprovação pela segunda vez no exame de qualificação; 
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e) reprovação no rito de defesa de dissertação ou tese. 
 
Parágrafo único. A decisão do desligamento deverá ser comunicada formalmente ao 
estudante e ao orientador por meio de correspondência eletrônica datada e 
assinada pelo coordenador do PPGZ, enviada para o endereço de e-mail 
cadastrado pelo discente no sistema eletrônico de gestão acadêmica. 
 
Art. 56. O discente poderá desenvolver parte do seu projeto de pesquisa ou 
programa acadêmico em outra instituição. 
 
§ 1˚ O discente deverá, em concordância com o seu orientador e ciência do comitê 
de orientação, justificar a realização das atividades em outra instituição de ensino ou 
pesquisa, em que deve constar o período de ausência das atividades do PPGZ. 
 
§ 2˚ O período solicitado será computado no prazo total de conclusão do curso e 
não isenta o discente das obrigações junto ao PPGZ, incluindo a entrega do 
relatório semestral de atividades. 
 
§ 3˚ Os discentes bolsistas deverão cumprir as exigências das agências de fomento 
no caso de desenvolver atividades do projeto de pesquisa ou do programa 
acadêmico em outra instituição. 
 

CAPÍTULO XI 
DA PRÁTICA DE DOCÊNCIA 

 
Art. 57. A prática de docência constituirá disciplina do currículo dos cursos de 
mestrado e doutorado do PPGZ, e tem caráter obrigatório, não integralizando 
créditos. 
 
Art. 58. A disciplina de prática de docência terá como responsável o professor da 
disciplina ofertada aos cursos de graduação. 
 
§ 1˚ Por tratar-se de atividade curricular, a participação dos discentes de pós-
graduação na prática de docência não cria vínculo empregatício e nem será 
remunerada. 
 
§ 2˚ A solicitação de matrícula na disciplina prática de docência deverá ser feita pelo 
discente por meio de formulário específica, com as assinaturas do orientador, 
docente responsável pela disciplina e o chefe de departamento responsável pela 
oferta da disciplina. 
 
§ 3˚ É vedado aos discentes matriculados nesta disciplina assumir a totalidade das 
atividades de ensino, atuar sem a presença de docente e atribuir notas aos 
discentes. 
 
§ 4˚ Ao final das atividades propostas no plano de trabalho, no prazo máximo de 60 
dias, o discente deverá encaminhar para apreciação do colegiado do PPGZ um 
relatório final da atividade desenvolvida, que também deve conter o parecer, o 
conceito atribuído ao discente, e a assinatura do professor responsável pela 
disciplina. O não cumprimento da exigência descrita nesse parágrafo implicará na 
reprovação do aluno nesta disciplina. 
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Art. 58. De acordo com regulamento específico das agências financiadoras de 
bolsas de estudo, o número mínimo de atividades de prática de docência para 
bolsistas é de 1 (um) semestre para o curso de mestrado, e 2 (dois) semestres para 
o curso de doutorado. 
 
§ 1˚ O discente que comprovar exercer atividade de docência no ensino superior, de 
no mínimo 60 horas, ficará dispensado da prática de docência, mediante 
apresentação de documento oficial. 
 
§ 2˚ As atividades da prática de docência deverão ser compatíveis com o projeto de 
pesquisa do discente. 

 
CAPÍTULO XII 

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
 
Art. 59. Os candidatos aos títulos de Mestre e Doutor deverão ser obrigatoriamente 
aprovados em exame de qualificação versando sobre o conteúdo do projeto de 
dissertação e tese e conhecimentos na área de Zootecnia, cujas regras e prazos 
deverão ser definidos em norma específica pelo colegiado do PPGZ. 
 
Parágrafo único. O discente reprovado no exame de qualificação poderá refazê-lo 
por mais uma única vez, segundo prazos estabelecidos na norma específica para 
cada nível, desde que não haja decisão do colegiado sobre desligamento do 
discente. 
 

CAPÍTULO XIII 
DO PROJETO E DA DEFESA DA DISSERTAÇÃO OU TESE 

 
Art. 60. Todos os discentes deverão apresentar e ter aprovado e homologado pelo 
colegiado, o seu projeto de dissertação ou de tese, uma vez aprovados pelo 
orientador e comitê de orientação. 
 
§ 1˚ Os projetos deverão ser redigidos de acordo com o modelo de elaboração do 
projeto de pesquisa, disponível na página do PPGZ. 
  
§ 2˚ Os projetos deverão ser enviados à secretaria do PPGZ conforme calendário 
estabelecido, para encaminhamento à avaliação e aprovação pelos comitês de 
orientação. 
 
Art. 61. Os procedimentos de rito de defesa de dissertação e de tese, prazos e 
demais exigências para obtenção de título de mestre e de doutor estarão dispostos 
em norma interna específica do programa. 
 
 

CAPÍTULO XIV 
DA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA 

 
Art. 62. Para ter o direito ao título e ao diploma pretendido, o discente deverá: 
 
a) cumprir todas as exigências estabelecidas pelo colegiado do programa, nesse 
regimento e nas normas internas específicas, e demais exigências de acordo com a 
legislação e regulamentação vigentes; 
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b) fornecer à secretaria do PPGZ todos os documentos e certidões solicitadas; 
 
c) entregar cópia digital da versão final corrigida da dissertação ou tese; 
 
d) manter atualizado o cadastro de dados pessoais e contatos junto ao PPGZ; 
 
e) entregar na secretaria o recibo de depósito legal emitido pela biblioteca central da 
UFPR referente à entrega dos exemplares da dissertação ou tese solicitados, mais 
certidão negativa de débito. 
 
§ 1˚ A titulação do discente e solicitação da expedição do diploma só se dará após o 
cumprimento integral das exigências descritas nesse artigo. 
 
§ 2˚ O prazo máximo para o atendimento das demandas descritas nesse artigo será 
de 5 (cinco) anos, sob pena de perda da titulação pretendida. 
 
§ 3˚ O não atendimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa sem 
efeito, implicando na perda do direito ao diploma pretendido. 
 
Art. 63. Para a expedição de diploma de mestre ou doutor, depois de cumpridas as 
exigências definidas nesse regimento e em normas específicas, a secretaria do 
PPGZ remeterá a solicitação via plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação 
da UFPR, dos documentos definidos em portaria específica da PRPPG. 
 
Art. 64. Após registro na PRPPG, o diploma, acompanhado dos demais 
documentos, será encaminhado à Divisão Geral de Diplomas, que procederá ao seu 
registro nacional. 
 

CAPÍTULO XV 
DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

 
Art. 65. Os critérios para concessão e renovação de bolsas serão decididos pelo 
colegiado do PPGZ, e ficará a cargo da comissão permanente de distribuição de 
bolsas estabelecer critérios específicos, prazos e editais para classificação dos 
discentes, de acordo com norma específica vigente. 
 

CAPÍTULO XVI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 66. Este regimento está sujeito às demais normas existentes ou que vierem a 
ser estabelecidas para os Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal 
do Paraná. 
 
Parágrafo único. Os dispositivos deste regimento que estiverem em desacordo com 
as normas da UFPR ou da CAPES serão revogados e atualizados em portaria 
específica do PPGZ.  
 
Art. 67. Das decisões do colegiado do PPGZ caberão recursos ao Conselho 
Setorial, sendo os casos omissos resolvidos pela PRPPG.  
 
Art. 68. Os recursos das decisões dos Conselhos Setoriais serão dirigidos ao CEPE. 
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Art. 69. As dúvidas pertinentes a quaisquer situações serão resolvidas pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ouvida a Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação. 
 
 

Curitiba, 01 de dezembro de 2019. 
 

 
Maity Zopollatto 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 
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