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RESOLUÇÃO INTERNA DO PPGPAA N° 02, DE 28 DE ABRIL DE 2020 

 

Resolução 02/2020 trata das normas 

para apresentação do projeto de 

pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em Produção Animal na 

Amazônia (PPGPAA) da 

Universidade Federal Rural da 

Amazônia. Foi aprovada em reunião 

ordinária do Colegiado do PPGPAA 

no dia 28 de abril de 2020. 

 

Art. 1°. O projeto de pesquisa vinculado a dissertação, deverá ser enviado pelo orientador 

ou co-orientador(es) para a secretaria do PPGPAA em até 06 meses após a data da 

matrícula do discente no PPGPAA. 

Parágrafo primeiro. Recomenda-se que o projeto seja enviado à secretaria o mais rápido 

possível após a matrícula do discente. 

Parágrafo segundo. O docente poderá propor ao Colegiado do Programa a substituição 

de seu projeto de pesquisa da dissertação, justificando as razões da mudança, o qual será 

avaliado pelo Colegiado do PPGPAA. 

Art. 2°. O projeto de pesquisa será analisado pelo Colegiado do PPGPAA na primeira 

reunião após o envio do mesmo à secretaria. Será analisado a aderência do projeto com a 

linha de pesquisa do docente orientador e a aderência do projeto com a área do PPGPAA; 

Art. 3°. O colegiado poderá: 

I. Aprovar a proposta na íntegra; 

II. Aprovar com recomendações de adaptações na proposta para garantir a 

aderência a área e a linha; 



III. Recomendar adaptações na proposta seguida de nova submissão ao 

Colegiado; 

IV. Não recomendar a execução da proposta. 

Parágrafo primeiro. Caso o colegiado defina pelos itens III ou IV, o orientador ou co-

orientador(es) tem até 60 dias para resubmeter o projeto ao colegiado. 

Parágrafo segundo. Após a aprovação pelo colegiado o orientador ou co-orientador(es) 

devem submeter o projeto ao cadastro na PROPED ou Pro-Reitoria de Pesquisa de sua 

instituição. 

Art. 4°. O projeto deve ser submetido ao colegiado, seguindo as seguintes normas: 

I. Título 

II. Equipe executora 

III. Resumo de até 400 palavras contendo: Hipótese, Objetivos e Materiais e 

Métodos. 

Art. 5°. Casos omissos ou situações não descritas acima serão analisados pelo Colegiado 

do PPGPAA. 

Art. 6°. Em caso de recursos os interessados deverão seguir as instâncias hierárquicas na 

instituição. 

 

Parauapebas, 28 de abril de 2020. 


