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Estabelece os prazos e limites para
o Programa de Pós-Graduação em
Zootecnia - PPGZO.

 
 
            No quadro abaixo constam os prazo e limites referentes aos

eventos relacionados ao PPGZO:

Evento Prazos e limites

Duração do curso* 12 a 24 meses

Mínimo de créditos a serem cursados 24

Mínimo de crédito em disciplinas 20

Mínimo de créditos em atividades
complementares 4

Disciplinas obrigatórias
Metodologia da Pesquisa

Seminários
Experimentação Animal

Indicação do comitê de orientação Até o final do 10º mês após
o ingresso

Proficiência (Inglês)* Até 18º mês

Solicitação de aproveitamento de
créditos em disciplinas cursadas antes
do ingresso no PPGZO.

Até o final do 1º semestre
letivo

Entrega do projeto para análise do
Programa

Até a segunda semana de
aulas do segundo semestre

letivo

Solicitação de Prática de docência 30 dias antes do início da
prática de docência

Relatório da prática de docência Até 18º mês
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Prazo para solicitar validação de
atividades complementares* Até 18º mês

Solicitação de Agendamento da
Defesa 60 dias antes da defesa

Homologação do documento final
30 dias após a entrega do

comprovante de
conferência da dissertação

*Aqueles que não cumprirem os prazos devem solicitar ao colegiado a
prorrogação do prazo.

 Parágrafo Único: Essa Instrução Normativa entra em vigor a partir da
data de sua publicação.

 

Aprovado em reunião do colegiado conforme Ata 02/2018-PPGZO.

Documento assinado eletronicamente por WAGNER PARIS, COORDENADOR(A) DE
CURSO/PROGRAMA, em 18/04/2018, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0228192 e o código CRC A15D98A4.

Referência: Processo nº 23064.012079/2018-18 SEI nº 0228192
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