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RESOLUÇÃO nº 02/2016 

 

Estabelece Normas para o Programa de 

Acompanhamento Individual de Discentes do 

Programa de Pós-Graduação em 

Biodiversidade Animal da Universidade 

Federal de Goiás.  

 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal da UFG 

(CPG), em reunião realizada em 1 de dezembro de 2016. 

 

R E S O L V E: 

 

Artigo 1º. O Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal (PPGBAN) 

estabelece o Programa de Acompanhamento Individual de discente com o intuito de 

estimular o desenvolvimento de dissertações e teses (quando tiver o Doutorado), do 

PPGBAN, dentro dos prazos estabelecidos no calendário acadêmico e evitar futuros 

problemas que o atraso da defesa possa acarretar para o Programa. 

 

Artigo 2º. O Programa de Acompanhamento Individual do PPGBAN foi criado em 

função da exigência da Fundação CAPES e da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

para que os Programas de Pós-Graduação se responsabilize no acompanhamento das 

atividades didáticas e de pesquisa de seus alunos, bem como na averiguação da relação 

profissional destes com os respectivos orientadores. 

 

Artigo 3º. O Programa de Acompanhamento Individual será anual e coordenado pela 

Comissão de Bolsas e Acompanhamento discente do PPGBAN. 
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Artigo 4º. O programa de Acompanhamento Individual será feito na forma de 

apresentação oral e documento escrito dos projetos dos alunos ingressantes (mestrado e 

doutorado, quando houver) e relatórios de pesquisa. 

 

Artigo 5º. Os alunos ingressantes deverão realizar uma apresentação oral e escrita do 

projeto de pesquisa à Comissão de Bolsas e Acompanhamento, em conformidade com o 

calendário acadêmico do Programa.  

 Parágrafo único. Será facultada aos demais docentes do PPGBAN a participação 

nas apresentações discentes. 

 

Artigo 6º. Para apresentação oral, o aluno ingressante possuirá de 15 à 20 minutos para 

expor o seu trabalho, que deverá apresentar obrigatoriamente os seguintes itens: título, 

introdução (incluindo fundamentação teórica e justificativa para o trabalho), objetivo, 

material e métodos (incluindo análise dos dados), resultados esperados e cronograma de 

execução. 

 Parágrafo único. Para o projeto escrito serão cobrados os mesmos itens descritos 

no Artigo 6
o 
para apresentação oral, incluindo as referências bibliográficas. 

 

Artigo 7º. Após cada apresentação, será disponibilizado cerca de 20 à 30 minutos para 

discussão e arguição do trabalho pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento e demais 

docentes do PPGBAN que estiverem participando das apresentações. 

 

Artigo 8º. As apresentações do projeto deverão ser elaboradas com o uso do software 

Power Point ou similar. 

 

Artigo 9º. Os relatórios de pesquisa e os projetos (versão escrita) deverão ser redigidos 

com o uso do software Word ou similar e entregues por e-mail no formato “doc” para o 

Presidente da Comissão de bolsas (coordenador do PPG) em conformidade com o 

calendário acadêmico do Programa.  
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Artigo 10º. Para o relatório, deverão constar os seguintes itens: título, introdução 

(incluindo fundamentação teórica e justificativa para o trabalho), objetivo, material e 

métodos (incluindo análise dos dados), resultados parciais, discussão parcial (se for o 

caso), cronograma de atividades pendentes (incluindo possível data de defesa da 

dissertação) e referências bibliográficas. 

 

Artigo 11º. A Comissão de bolsas e Acompanhamento discente indicará anualmente 

docentes do PPGBAN que irão revisar os relatórios, de acordo com o número de alunos 

matriculados no período. 

 Parágrafo único. Caso necessário, docentes externos ao PPGBAN poderão ser 

convidados para revisar os relatórios. 

 

Artigo 12º. Cada docente receberá o mesmo número de relatórios de pesquisa para 

avaliação, sendo que cada docente acompanhará o desenvolvimento dos relatórios dos 

alunos que lhe forem atribuídos, do primeiro ao último relatório.  

 

Artigo 13º. Os docentes avaliadores deverão preencher uma ficha de avaliação dos 

relatórios, indicando a sua aprovação ou não. Essa ficha será encaminhada ao aluno e 

seu orientador para ciência. 

 

Artigo 14º. O número de relatórios de cada ano será decido pela Comissão de Bolsas e 

Acompanhamento do Programa, podendo ser diferenciado para cada aluno do 

Programa, de acordo com o seu desempenho acadêmico. 

 

Artigo 15º. O aluno que não entregar o relatório de pesquisa ou não realizar a 

apresentação oral do projeto dentro dos prazos previstos no calendário acadêmico será 

desligado do PPGBAN, conforme Art. 39, item III, do Regulamento do Programa de 

Pós-graduação em Biodiversidade Animal (Resolução CEPEC 1455). 
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Artigo 16º. Os casos omissos na presente Resolução serão apreciados pela Comissão de 

Bolsas e Acompanhamento. 

 

Art. 17º. Esta Resolução entra em vigor a partir de data de aprovação pela 

Coordenadoria Geral do PPGBAN  

 

 

  

 

 

 

Prof. Rodrigo Damasco Daud 

             Coordenador 

Prof. Daniel de Brito Candido da Silva  

Subcoordenador 
 

 

 

 

 

 


