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Norma Interna nº 002/2014 

    
Considerando o contido na Resolução CONSEPE No 81/2011 e 

no Regulamento Geral do PPZ; 
Considerando as reuniões do Colegiado do PPZ – UESB, 

realizadas em 24/10/2014 e 27/11/2014: 

O COLEGIADO DO PPZ APROVOU, E EU, COORDENADOR 
SANCIONO A SEGUINTE NORMA INTERNA: 

Art. 1o – Estabelecer critérios para o aproveitamento de até três 
créditos em Atividades Complementares nos termos a seguir: 

I – Para o aproveitamento de créditos em atividades 
complementares será considerado a qualificação dos periódicos conforme o 
Qualis/CAPES da área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros; 

II – O discente só poderá aproveitar até o limite de três (03) 
créditos se for autor ou co-autor de artigo e neste constar o nome de pelo menos um 
docente permanente do PPZ. Só será aceita a publicação que ocorrer durante o tempo 
de matrícula do aluno no Doutorado. Publicações anteriores e posteriores não serão 
consideradas; 

III – Os créditos serão concedidos da seguinte forma:  

a) Três (03) créditos para autores de artigos publicados em 
revistas de Qualis A1; 

b) Dois (02) créditos para autores de artigos publicados em 
revistas de Qualis A2 e B1; 

c) Um (01) crédito para autores de artigos publicados em 
revistas de Qualis B2; 

d) Dois (02) créditos para co-autores de artigos publicados 
em revistas de Qualis A1; 

e) Um (01) crédito para co-autores de artigos publicados em 
revistas de Qualis A2 e B1; 

Art. 2o – O aproveitamento de créditos previsto nas atividades 
complementares dar-se-á a pedido do interessado mediante solicitação protocolada 
junto à secretaria geral de cursos. O discente deverá anexar cópia da primeira página 
do artigo publicado e cópia da página do Qualis/CAPES com a classificação do 
periódico.  

Art. 2o – Esta Norma Interna entra em vigor na data de sua 
publicação ressalvadas as disposições em contrário. 

Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 

Itapetinga, 27 de Novembro de 2014. 

 

 

 Prof. Dr. Robério Rodrigues Silva 
Coordenador do PPZ 
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