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EDITAL Nº 01/2020/PPGZOO 
Fixa normas para aproveitamento/validação de 
disciplinas cursadas como aluno especial no 
PPGZOO e/ou cursada em outro programa de pós-
graduação para alunos regulares no Mestrado em 
Zootecnia.  

O Coordenador do Mestrado em Zootecnia do Centro de Educação Superior do Oeste – CEO, da 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições com base nas 
Resoluções 007/2016, 013/2014/CONSEPE, 033/2014/CONSEPE, 054/2014/CONSUNI e no 
Regimento do Programa de Pós-graduação do PPGZOO, RESOLVE: 
1. Estabelecer o período de 12/02/2020 até 26/02/2020 para solicitação de 

aproveitamento/validação de disciplinas no Mestrado Zootecnia/UDESC. Podem ser 
solicitados a validação de disciplinas cursadas como aluno especial no PPGZOO e/ou 
cursada em outro programa de pós-graduação da UDESC ou outra instituição de ensino 
superior.  

2. Em se tratando de disciplinas realizadas fora do PPGZOO/UDESC, encaminhar o 
formulário de solicitação de validação/aproveitamento de créditos disponível, abaixo, 
acompanhado de: 
- Histórico oficial da Universidade em questão, no qual devem constar as seguintes 
informações: nome e código da disciplina, professor responsável, número de créditos, 
nota ou conceito, semestre/ano. No histórico deve constar o carimbo e assinatura do 
setor competente da Universidade.  
- Programa de disciplina contendo: ementa e bibliografia. 

3. Em se tratando de disciplinas cursadas no PPGZOO/UDESC como aluno especial, basta 
que o aluno traga à secretaria apenas o formulário devidamente preenchido (anexo I)  

  
4.  Estabelecer que os procedimentos, supracitados, deverão ser efetivados, 

presencialmente, na Secretaria de Ensino de Pós-Graduação do Centro de Educação 
Superior do Oeste – CEO, Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E, Bairro: Santo Antônio. 
Chapecó - SC. CEP: 89.815-630, das 13:00h às 18:30h, nos dias úteis estabelecidos no 
item 1  
 

5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Zootecnia - PPGZOO 

 
Chapecó, SC, 12 de fevereiro de 2020. 
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Prof. Dr. Diovani Paiano 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA  

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE CRÉDITOS  

 

NOME DO ALUNO:  

Solicito a validação dos créditos referentes às disciplinas cursadas no Programa 

_____________________________________, para aproveitamento em meu histórico escolar, da(s) 

disciplina (s) abaixo relacionada (s) que cursei como aluno especial (  )  ou aluno regular (  ) conforme segue: 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CRÉDITOS PERÍODO CONCEITO PROFESSOR 

      

      

      

      

      

(anexar cópia dos programas e comprovação de conceitos apenas para disciplina de outras instituições) 

Atenciosamente, 

___________________________________                                                ______________________________ 

Assinatura do aluno                                                                                                         Assinatura do orientador  

 

 

Ao 

Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC CEO 
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