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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

 
 

AVISO DE EDITAL Nº 13 -EVZ/UFG 
 
 
 
A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Escola de 
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás - PPGZ/EVZ/UFG, 
torna público aos interessados as inscrições para o Processo Seletivo 2015, 
nível mestrado e doutorado, do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, 
que ocorrerão no período de 22/10/2014 a 21/11/2014, de 2ª feira a 6ª feira, 
exceto feriados, das 13h00min às 17h00min. Informações adicionais acerca do 
Processo Seletivo podem ser obtidas pessoalmente na Secretaria do Programa 
de Pós-Graduação em Zootecnia, situada na Escola de Veterinária e 
Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Campus II, CEP: 74001-970, 
Goiânia, Goiás, telefone (62) 3521-1594, e-mail: ppgzufg@gmail.com, ou na 
página eletrônica da Escola de Veterinária e Zootecnia (http://www.evz.ufg.br), 
no link http://www.ppgz.evz.ufg.br/. 
 
 
 
 

 
 

Professora Doutora Eliane Sayuri Miyagi Okada 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Zootecnia da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG 
 
 
 
 
 
 
Aprovado:                 Visto: 
 
 
 
 
                                                                                             
Prof. Dr. José Alexandre F. Diniz Filho                       Prof. Dr. Marcos Barcellos Café 
Pró-Reitor de Pós-Graduação – UFG                          Diretor da EVZ - UFG
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA 

 
EDITAL No 13/2014 em 20/10/2014 

 
EDITAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2015 DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
 

CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO  
 

1. APRESENTAÇÃO  

1.1 A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Escola de 
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, torna público aos 
interessados as inscrições para o processo seletivo 2015 - Cursos de Mestrado e de 
Doutorado do PPGZ, que ocorrerão no período de 22/10/2014 a 21/11/2014. Os 
Cursos de mestrado e doutorado foram aprovados em 2012, ambos com conceito 
quatro, segundo avaliação da CAPES/MEC. 

1.2 O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia apresenta área de concentração 
em Produção Animal, sendo oferecidas vagas para os cursos de mestrado e de 
doutorado. O Programa tem objetivo de capacitar docentes, pesquisadores e 
profissionais especializados, para atender à pesquisa, ao ensino e ao 
desenvolvimento tecnológico, no campo da Zootecnia. O Programa destina-se aos 
profissionais das áreas de Ciências Agrárias, diplomados por Instituições nacionais 
reconhecidas ou por Instituições estrangeiras equivalentes. Também serão 
admitidos profissionais de áreas afins. 

 

2. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO/LINHAS DE PESQUISA 

I – Produção Animal  

Alimentação, metabolismo e forragicultura na produção e saúde animal 

Interface entre desempenho produtivo, reprodutivo, aspectos genéticos e ambientais 
na produção animal 

Produtos e subprodutos de origem animal 

Interrelações entre manejo sanitário, bem estar e produção animal 

 

 



 

3 

3. DA INSCRIÇÃO  

3.1 As inscrições poderão ser efetuadas no período de 22/10/2014 a 21/11/2014, de 
2ª a 6ª feira, exceto feriados, no horário das 13h00min às 17h00min, na Secretaria 
do PPGZ situada na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 
Goiás, Campus Samambaia, Goiania, Goiás, telefone (62) 3521-1594. Os 
documentos para inscrição estarão disponíveis no sítio eletrônico 
http://www.evz.ufg.br no link http://www.ppgz.evz.ufg.br/. 
 
3.2 Inscrições enviadas pelo correio somente serão aceitas se forem postadas fora 
do município de Goiânia, utilizando-se SEDEX e CONSIDERANDO A DATA DE 
POSTAGEM ATÉ O DIA 21/11/2014, e endereçadas para PPGZ/EVZ/UFG, Campus 
Samambaia, Rodovia Goiania-Nova Veneza, s/n, Caixa Postal 131, CEP 74001-970. 
 
3.3 Não serão aceitas inscrições por fax e/ou correio eletrônico. 

3.4 A inscrição dos candidatos nos cursos de mestrado e de doutorado deverá ser 
realizada por meio de formulário próprio disponível no sítio eletrônico 
http://www.evz.ufg.br no link http://www.ppgz.evz.ufg.br/. 
 
3.5 Serão admitidos, para inscrição, profissionais portadores de diploma dos cursos 
de graduação plena em Zootecnia, Medicina Veterinária, Agronomia e áreas afins, 
reconhecidos oficialmente e respeitando-se as demais normas vigentes da UFG. 
 

3.6 No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos: 

DOCUMENTOS CURSO 
1. Ficha de inscrição (Anexo I) (obtida no link http://www.ppgz.vet.ufg.br/.) ou 
acesse aqui 

Mestrado e 
Doutorado 

2. Cópia autenticada do diploma de graduação plena, certidão de 
conclusão de curso ou documento equivalente emitido pelo setor 
competente da unidade de ensino de origem*. 

Mestrado e 
Doutorado 

3. Cópia autenticada do diploma de Mestrado, certidão de conclusão 
de curso ou documento equivalente emitido pelo setor competente da 
unidade de ensino de origem*. 

Doutorado 

4. Cópia autenticada da carteira de identidade (RG) e do CPF Mestrado e 
Doutorado 

5. Currículo Lattes completo e comprovado (a comprovação constitui-
se de cópia dos documentos comprobatórios, sem necessidade de 
autenticação das mesmas) 

Mestrado e 
Doutorado 

6. Cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação Mestrado 
7. Para candidatos ao doutorado uma cópia impressa e encadernada 
assim como um CD contendo o arquivo gravado em PDF do pré 
projeto de tese vinculado a uma das linhas de pesquisa do PPGZ 
(Anexo II) (modelo padronizado obtido no link http://www.ppgz.vet.ufg.br/.) ou 

Doutorado 
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acesse aqui 
8. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição junto ao 
BANCO DO BRASIL S/A, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em 
favor de UFG-PPGZ/EVZ (para obter o boleto de pagamento 
contactar a Secretaria do PPGZ – através do e-mail 
ppgzufg@gmail.com ou ppgzootecnia@hotmail.com fone (62) 3521-
1594 informando nome completo, CPF e nível do curso. 

Mestrado e 
Doutorado 

*Considera-se documento equivalente declaração da viabilidade de conclusão do 
curso exigido até o termo inicial do prazo de matrícula, emitida pelo setor 
responsável pela informação. 

3.8 Os portadores de títulos de graduação plena e/ou mestrado obtidos no exterior 
deverão apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo 
ou tratado internacional. 

3.9 A qualquer tempo o candidato poderá ser excluído do processo seletivo, desde 
que verificada qualquer falsidade nas declarações ou irregularidades nos 
documentos apresentados. 

3.10 É vedada a inscrição extemporânea. 

3.11 As informações prestadas no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo o PPGZ do direito de não homologar a 
inscrição ou excluir do processo seletivo aquele que não apresentar a 
documentação completa, com preenchimento integral e legível do formulário e/ou se 
fornecer dados inverídicos. 

3.12 O processo de homologação das inscrições será realizado pela Comissão de 
Seleção do PPGZ e o resultado divulgado no dia 26/11/2014, a partir da 14:00 
horas, no endereço eletrônico http://www.evz.ufg.br no link 
http://www.ppgz.evz.ufg.br/. 
 
3.13 Fica assegurado o direito ao recurso, pelo prazo de 72 horas após a divulgação 
aos candidatos cujas inscrições não forem homologadas.  
 
 
4. VAGAS  

4.1 Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas, incluindo os níveis de Mestrado e 
Doutorado. 

4.2 As vagas serão distribuídas pelas linhas de pesquisa (ANEXO III) e pelos 
professores permanentes credenciados no PPGZ e habilitados para orientação em 
2015. 
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5. CRITÉRIOS E CRONOGRAMA PARA SELEÇÃO AO PPGZ/2015  

5.1 Os candidatos concorrerão entre si pelas vagas disponibilizadas em cada linha 
de pesquisa e dentro da disponibilidade de orientadores. 

5.2 O processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia níveis 
mestrado e doutorado será conduzido pela Comissão de Seleção do PPGZ 
composta por cinco representantes escolhidos em reunião do Colegiado de Pós-
Graduação, de acordo com o Regulamento do Programa, e designada por Portaria 
do Diretor da EVZ/UFG, a ser divulgada no dia 03/11/2014, no sítio do PPGZ. 

5.3 A seleção constará de exame de suficiência em língua inglesa, prova de 
verificação de conhecimentos e avaliação curricular.  

5.4 A prova de suficiencia em lingua inglesa tem caráter somente eliminatório e 
constará de dez questões de múltipla escolha, sendo permitido o uso do dicionário. 
Para candidatos que não forem portadores de suficiência em língua inglesa 
(mestrado e doutorado) a prova será realizada no dia 04/12/2014, com início as 
14:00 horas e término as 16:00 horas, na sala 01 do Departamento de Produção 
Animal, na Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Essa prova tem valor de 0 
(zero) a 10 (dez), e serão eliminados do processo seletivo os candidatos que 
obtiverem nota inferior a 6 (seis). As provas serão identificadas por números, 
assegurando-se o direito ao anonimato do candidato durante o processo de 
correção. 

5.5. Será dada equivalência à prova de suficiência em língua inglesa àqueles 
candidatos que apresentarem comprovação obtida em programas de pós graduação 
reconhecidos pelo MEC ou àqueles que comprovarem a obtenção de pontuação 
adequada em exames internacionalmente reconhecidos, segundo lista constante do 
ANEXO IV. A apresentação do documento comprobatório no ato da inscrição isenta 
o candidato dessa etapa de avaliação.  

5.6. Para os candidatos ao mestrado a prova de verificação de conhecimentos 
versará sobre temas da linha de pesquisa escolhida pelo candidato e será 
constituída de dez questões de múltipla escolha, com valor de 0,5 pontos cada e 
cinco questões dissertativas, com valor de 1,0 pontos cada, realizada no dia 
01/12/2014, com início as 8:00 horas e término as 10:00 horas, na Sala 1 do 
Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 
Para as questões dissertativas o critério de correção priorizará o conhecimento do 
candidato, assim como sua capacidade de expressão em linguagem acadêmica. A 
nota final dessa prova será calculada pela soma simples dos pontos obtidos em 
cada questão. As provas serão identificadas por números, assegurando-se o direito 
ao anonimato do candidato durante o processo de correção. 
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5.7. Para os candidatos ao doutorado a prova de verificação de conhecimentos será 
exclusivamente oral e se constituirá de argüição sobre o pre projeto de pesquisa 
apresentado no ato da inscrição, perante banca constituída por três professores 
componentes da Comissão de Seleção e terá duração máxima de 20 minutos. As 
argüições orais serão iniciadas no dia 01/12/2014 das 14:00 as 18:00 horas e 
continuarão nos dias subsequentes, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, 
de acordo com cronograma a ser divulgado no dia 28/11/2014, as 10:00 horas, no 
sito do PPGZ. 

5.8. O critério de avaliação para a arguição oral sobre o pré projeto de pesquisa dos 
candidatos ao doutorado priorizará o conhecimento sobre o tema específico, a 
capacidade de expressão oral e organização do pensamento, sendo os resultados 
transcritos pelos avaliadores em fichas identificadas por números. Essa prova terá 
valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

5.9 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos ao doutorado que não se 
apresentarem nos dias e horários previamente divulgados para a arguição oral. 

5.10. Para avaliação curricular serão atribuídos pontos a cada ítem, os quais serão 
validados pela Comissão de Seleção exclusivamente pela verificação da 
apresentação do comprovante anexado ao Curriculo Lattes na mesma ordem em 
que o referido ítem é citado no curriculo, os quais devem ser numerados em ordem 
crescente (Modelo de numeração ANEXO V, Pontuação ANEXO VI).  

5.11 Não serão homologadas inscrições cujos curriculos não estejam de acordo com 
o disposto no item 5.10. 

5.12 A pontuação da avaliação curricular será feita de acordo com os cinco itens 
apresentados no ANEXO VI, sendo dada à maior pontuação a nota 10 (dez), 
aplicando-se a regra de tres para cálculo da nota de cada ítem aos demais 
candidatos. A nota final da avaliação curricular de cada candidato será obtida pela 
média dos cinco itens.  

5.13 Para os candidatos ao mestrado a nota final para classificação será calculada 
pela fórmula: VC.0,6 + AV.0,4, onde VC= verificação de conhecimentos e AV= 
avaliação curricular. Para os candidatos ao doutorado a nota final para classificação 
será calculada pela fórmula: PP.0,6 + AC.0,4, onde PP= apresentação do pré projeto 
de pesquisa e AV= avaliação curricular. A classificação final dos aprovados será em 
ordem decrescente, dentro da disponibilidade de vagas na linha de pesquisa 
pretendida. Em caso de empate, prevalecerá a maior nota na prova de verificação 
de conhecimentos, para ambos os níveis.  

5.14 Serão desclassificados os candidatos que obtiverem nota final inferior a 6 
(seis). 
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5.15 O resultado provisório será divulgado após as 14:00 horas do dia 16/12/2014, 
no endereço eletrônico http://www.evz.ufg.br no link http://www.ppgz.evz.ufg.br/. 
 
5.16 O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 22/12/2014, após 
as 14:00 horas, no endereço eletrônico http://www.vet.ufg.br no link 
http://www.ppgz.vet.ufg.br/. 
 
6. RECURSOS 

6.1 Fica assegurado o direito de todos os candidatos ao acesso às provas e 
planilhas demonstrativas de notas obtidas por cada um durante todas as etapas do 
processo seletivo, pelo período de 72 horas após a divulgação final dos resultados. 

6.2 Os candidatos poderão requerer recurso do processo seletivo. Para isso, o 
candidato deverá protocolar solicitação fundamentada, por escrito, na Secretaria do 
PPGZ, até 72 horas após a divulgação do resultado preliminar. 

6.3 Os recursos impetrados serão julgados pela Coordenadoria do Programa de 
Pós-Graduação em Zootecnia da EVZ/UFG. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SELEÇÃO  

8.1 Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das provas ou da 
avaliação curricular.  

8.2 O resultado final do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em 
Zootecnia, níveis mestrado e doutorado, será homologado pela Comissão 
Administrativa do PPGZ, afixado no quadro de avisos da Secretaria do PPGZ e 
disponibilizado na página eletrônica do PPGZ, no endereço eletrônico 
http://www.evz.ufg.br no link http://www.ppgz.evz.ufg.br/, no dia 22/12/2014.  

8.3 Na divulgação do resultado final do processo seletivo constarão o nome de todos 
os inscritos, suas respectivas notas em cada etapa da seleção, a nota final e a 
classificação de cada candidato, tendo direito à matrícula aqueles classificados até o 
número de vagas disponibilizadas pelo orientador escolhido.  

8.4 Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus 
documentos na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, até 01 de 
março de 2015. Findo este prazo, os documentos serão enviados à reciclagem. 

8.5 A inscrição do candidato implica no aceite das normas para este processo 
seletivo, contidas em comunicados e neste edital. 

8.6 Acarretará em eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas 
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definidas neste edital ou nos comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou 
descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo. 

8.7 A seleção será válida para a matrícula no primeiro semestre letivo de 2015. 

8.8 As despesas decorrentes da participação em todos os procedimentos e etapas 
do processo seletivo de que trata este edital correm por conta do candidato. 

8.9 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço residencial e/ou 
comercial, telefones de contato e endereço eletrônico na Secretaria do Programa de 
Pós-Graduação em Zootecnia, enquanto estiver participando do processo de 
seleção. 

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PPGZ 2015  

Lançamento do Edital 20/10/2014 
Início das Inscrições 20/10/2014 
Final das inscrições 21/11/2014 
Divulgação das inscrições homologadas 26/11/2014 
Divulgação do cronograma de arguições 
orais (candidatos ao doutorado) 

28/11/2014 

Prova de verificação de conhecimentos 
(candidatos ao mestrado) 

01/12/2014 

Arguição oral (candidatos ao doutorado) De 01/12 a 04/12/2014 
Prova de suficiência em língua inglesa  04/12/2014 
Divulgação do resultado preliminar da 
prova de suficiência em língua inglesa 

05/12/2014 

Divulgação final do resultado da prova 
de suficiência em língua inglesa 

09/12/2014 

Divulgação do resultado preliminar dos 
candidatos classificados no processo 
seletivo 

16/12/214 

Divulgação final dos aprovados no 
processo seletivo 

22/12/2014 

  Goiânia,  
 

_____________________________________ 
Professora Doutora Eliane Sayuri Miyagi Okada 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Zootecnia da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG 

 
 
Visto:                                              
 

_________________________________ 
Prof. Dr. Marcos Barcellos Café 

Diretor da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás 
 
 
Aprovado: 

_________________________________________ 
Prof. Dr. José Alexandre F. Diniz Filho 

Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás. 
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ANEXO I  
FICHA DE INSCRIÇÃO MESTRADO E DOUTORADO 

(não preencher este modelo, obter arquivo para preenchimento no link 
http://www.ppgz.evz.ufg.br/) 

 
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA  
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO 2015 
 
NÍVEL DO CURSO 

 MESTRADO  DOUTORADO 
 
LINHA (S) DE PESQUISA DE INTERESSE 
 

 
CITE O NOME DE UM OU MAIS POSSÍVEIS ORIENTADORES CREDENCIADOS AO PPGZ 
 

 
DADOS PESSOAIS DO(A) CANDIDATO(A) 

Nome Completo:       

Nacionalidade:        Naturalidade:       

Data de Nascimento:       Estado Civil:       

Nº da Cart. de identidade RG        

Nº do CPF:        

Nº Título de Eleitor:       Zona:       Seção:       
 
DADOS ACADÊMICOS DO(A) CANDIDATO(A) 

Curso de Graduação:       
Ano de Início:        Ano de Conclusão:       
Data Colação:       

Instituição:       Cidade/Estado:       
 

Curso de Pós-Graduação:       
Ano de Início:        Ano de Conclusão       
Data de Defesa:       

Instituição:       Cidade/Estado:       
 

Curso de Pós-Graduação:       
Ano de Início:        Ano de Conclusão       
Data da Defesa:       

Instituição:       Cidade/Estado:       
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ANEXO II 
MODELO PADRONIZADO PARA PRE PROJETO DE PESQUISA (CANDIDATOS AO 

DOUTORADO) 

 
 

MODELO PADRONIZADO 

 

1- TÍTULO (PAGINA DE ROSTO) 

2- AUTOR (PÁGINA DE ROSTO) 

3- CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

(MÁXIMO 3 PÁGINAS) 

4- OBJETIVOS E METAS (MÁXIMO 2 PÁGINAS) 

5- METODOLOGIA (MÁXIMO 5 PÁGINAS) 

6- RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS (MÁXIMO 2 PÁGINA) 

7- RISCOS E DIFICULDADES (MÁXIMO 1 PÁGINA) 

8- REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS 

9- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

10- ORÇAMENTO 
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ANEXO III        

DOCENTES HABILITADOS PARA ORIENTAÇÃO EM 2015 
DOCENTE ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA PPGZ DISPONIBILIDADE 

DE ORIENTAÇÃO - 
NÍVEL 

LINK CURRICULO 
LATTES/CONTATO 

   MEST. DOUT.  
Aldi Fernandes de 
Souza França 
(EVZ/UFG Campus 
Goiânia) 

Pastagem e 
Forragicultura 
 

Alimentação, metabolismo e 
forragicultura na produção e saúde 
animal 

 X http://lattes.cnpq.br/0724478254270327 
 
email: aldi_franca@ufg.br 
 
Tel: (62) 35211593 Ramal 26 

  Interface entre desempenho 
produtivo, reprodutivo, aspectos 
genéticos e ambientais na produção 
animal 

 
X 

  

      
Claudio de Ulhoa 
Magnabosco 
(EMBRAPA/CNPAF, 
Santo Antonio de 
Goiás) 

Melhoramento 
Genético Animal 

 

Interface entre desempenho 
produtivo, reprodutivo, aspectos 
genéticos e ambientais na produção 
animal 

 

X X http://lattes.cnpq.br/1852112832119187 
 
email: 
claudio.magnabosco@embrapa.br 
 
Tel: (61) 33889971 

      
Igo Gomes Guimarães 
(UFG/Regional Jataí) 

Piscicultura Alimentação, metabolismo e 
forragicultura na produção e saúde 
animal 

X X http://lattes.cnpq.br/1959358415883904 
 
email: igoguimaraes@gmail.com 
 
Tel: (64) 36068291 

      

José Henrique 
Stringhini 
(EVZ/UFG Campus 

Avicultura/ 
Nutrição e 
alimentação animal 

Alimentação, metabolismo e 
forragicultura na produção e saúde 

X X http://lattes.cnpq.br/8505634095383289 
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Goiânia) / Avaliação de 
alimentos para 
Animais / 
Exigências 
nutricionais dos 
animais 

animal email: henrique@ufg.br 
 
Tel: (62) 35211593 Ramal 37 

  Interface entre desempenho 
produtivo, reprodutivo, aspectos 
genéticos e ambientais na produção 
animal 

 X  

      

Marco Antonio de 
Oliveira Viu 
(UFG/Regional Jataí) 

Reprodução Animal 
Manejo 
Reprodutivo 

Interface entre desempenho 
produtivo, reprodutivo, aspectos 
genéticos e ambientais na produção 
animal 

X  http://lattes.cnpq.br/7829414158162743 
 
email: marcoviu@yahoo.com.br 
 
Tel: (64) 3606-8202 

      

Marcos Barcellos Café 
(EVZ/UFG Campus 
Goiânia) 

Avicultura/ 
Nutrição e 
alimentação animal 
/ Avaliação de 
alimentos para 
Animais / 
Exigências 
nutricionais dos 
animais 

Alimentação, metabolismo e 
forragicultura na produção e saúde 
animal 

Interface entre desempenho 
produtivo, reprodutivo, aspectos 
genéticos e ambientais na produção 
animal 

Produtos e subprodutos de origem 
animal 

Interrelações entre manejo sanitário, 
bem estar e produção animal 

X 
(independ

ente da 
linha de 

pesquisa) 

X 
(independ

ente da 
linha de 

pesquisa) 

http://lattes.cnpq.br/5838290185532582 
 
email: mcafe@ufg.br 
 
Tel: (62) 35211564 
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Maria Lucia 
Gambarini Meirinhos 
(EVZ/UFG Campus 
Goiânia) 

Reprodução Animal Interface entre desempenho 
produtivo, reprodutivo, aspectos 
genéticos e ambientais na produção 
animal 

Interrelações entre manejo sanitário, 
bem estar e produção animal 

 X 
(independ

ente da 
linha de 

pesquisa) 

http://lattes.cnpq.br/4440003524956701 
 
email: mlgambarini@hotmail.com 
  
Tel: (62) 35211585 

      

Nadja Suzana Mogyca 
Leandro 
(EVZ/UFG Campus 
Goiânia) 

Avicultura/ 
Nutrição e 
alimentação animal 
/ Avaliação de 
alimentos para 
Animais / 
Exigências 
nutricionais dos 
animais 

Produtos e subprodutos de origem 
animal 

X X http://lattes.cnpq.br/3136809931691012 
 
email: mogyca@ufg.br 
 
Tel: (62) 3521-1593 Ramal: 27 

      

Romão Cunha Nunes Produção de Suinos Alimentação, metabolismo e 
forragicultura na produção e saúde 
animal 

Interface entre desempenho 
produtivo, reprodutivo, aspectos 
genéticos e ambientais na produção 
animal 

Interrelações entre manejo sanitário, 
bem estar e produção animal 

X 
(independ

ente da 
linha de 

pesquisa) 

X 
(independ

ente da 
linha de 

pesquisa) 
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ANEXO IV 

CERTIFICADOS DE SUFICIENCIA EM LINGUA INGLESA ACEIT OS PELO PPGZ 

FCE 

TOEFL 

CPE 

TOEIC 

ARELS CERTIFICATE 

ARELS DIPLOMA 

IELTS 

BULATS 

TRINITITY (a partir do nível 5) 

COTE 

CELTA 

DELTA 

IDTLM 

TKT 

CELT-P/ CELT-S 

BEC 

ILEC 

ICFE 

CAE 
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ANEXO V 
 

MODELO PARA INSERIR O NUMERO DOS DOCUMENTOS COMPROB ATÓRIOS DO 
CURRICULO LATTES 
ATENÇÃO: PARA INSERIR O NUMERO DO DOCUMENTO NO CURR ICULO LATTES 
GERADO PELO SÍTIO DO CNPQ, IMPORTE O CURRICULO EM M ODELO RTF. APÓS 
A INSERÇÃO DO NUMERO DOS DOCUMENTOS SALVE O ARQUIVO  E IMPRIMA.  
 
 
 
 
 
 

Fulano de Tal 
Curriculum Vitae  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto/2014
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Curriculum Vitae 
_________________________________________________________________________________
_____ 
Dados pessoais  
 
Nome   
Filiação   
Nascimento   
Carteira de Identidade   
CPF   
 
Endereço residencial    
 
Endereço profissional    
Endereço eletrônico   
  
  
 
_________________________________________________________________________________ 
Formação acadêmica/titulação  
 
 
2011-2013  Mestrado  em  (Doc.  )  
  
2010-2011  Especialização  em  (Doc.  ))  
  
  
Atuação profissional  
 
 
1. Empresa Agropecuária 
____________________________________________________________________________ 
Vínculo  
  
2007 - 2009    Responsável Técnico (Doc. n. ) 
____________________________________________________________________________ 
Atividades  
  
01/2007 - Atual  (Doc. n....) 
 
___________________________________________________________________________ 
Linhas de pesquisa  
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Áreas de atuação  
 
_________________________________________________________________________________ 
Projetos  
________________________________________________________________________________ 
Idiomas  
 
 
Inglês  Doc. n.    
 
Producão  
 
_________________________________________________________________________________ 
Produção bibliográfica  
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Artigos completos publicados em periódicos  
ANEXAR CÓPIA DA PRIMEIRA PÁGINA DO ARTIGO, ONDE CON STE NOME, AUTORES, NOME 
COMPLETO DO PERIÓDICO ANO DE PUBLICAÇÀO E NUMERO DE  PÁGIINAS. PARA 
PUBLICAÇÕES ELETRONICAS ANEXAR CÓPIA DO ARTIGO COMP LETO. 
 
1.  (Doc n.  ) 
 
2. (Doc. n  ) 
  
Artigos aceitos para publicação 
ANEXAR CARTA/COMPROVANTE DE ACEITE 
 
1. (Doc. n  )  
2.  
Capítulos de livros publicados 
ANEXAR CÓPIA DA PRIMEIRA PÁGINA DO CAPÍTULO E DA CO NTRACAPA ONDE CONSTE O 
NOME DOS AUTORES 
 
 
Trabalhos publicados em anais de eventos (completo)  
ANEXAR CÓPIA DOS TRABALHOS 
1. Doc. n   
 
Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo)  
ANEXAR CÓPIA DOS TRABALHOS 
 
1. Doc. n   
2.  
Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo ex pandido)  
ANEXAR CÓPIA DOS TRABALHOS 
 
1. Doc. n 
 
Produção técnica 
ANEXAR CÓPIA OU COMPROVANTE  
1- Doc n... 
Orientações e Supervisões  
 
 
Orientações e supervisões  
 
 
 Orientações e supervisões concluídas  
 
Doc. n 
Monografias de conclusão de curso de aperfeiçoament o/especialização  
 
Doc. n 
 
Trabalhos de conclusão de curso de graduação  
 
1. Doc. n 
 
Iniciação científica  
1- Doc. n 
Orientação de outra natureza  
 
1. Doc. n.  
 
 Orientações e supervisões em andamento  
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1- doc. n  
 
Iniciação científica  
 
1. doc. n.  
Bancas  
 
1- Doc. n 
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ANEXO VI 

PONTUAÇÃO CURRICULO LATTES 

  Pontos Quantidade Total 

  

 

1) ATIVIDADES PROFISSIONAIS E/OU DE FORMAÇÃO 

Experiencia Profissional na área de ciencias agrárias 
(comprovada pela cópia da carteira de trabalho ou 
declaração do empregador) 

  

Docencia (pontos por discicplina ministrada por semestre 
letivo) 1   
Atuação como pesquisador (pontos por semestre)  1 

  
Atuação como extensionista (pontos por semestre) 1 

  
Outras atividades profissionais na área de ciencias 
agrárias (responsabilidade técnica, gerencia de sistemas de 
produção e similares,sujeito à comprovação) (pontos por 
semestre, limitado a 5 pontos) 0,5 

  

Participação em programas institucionais de iniciação 
cientifica e/ou extensão com ou sem remuneração (pontos 
por ano) 1 

  

sub-total 
 

2) PRODUÇÃO INTELECTUAL 
Resumos e trabalhos publicados em anais de eventos 
(máximo de 10 pontos)    
Trabalhos completos e resumos expandidos 2   

 
Resumos simples 0,5   

 
sub-total  

 

Artigos completos publicados em periódicos científicos especializados classificados 
segundo Qualis disponibilizado pela CAPES 
A1 30   

 
A2 20   

 
B1 15   

 
B2 10   

 
B3 8   

 
B4 5   

 
B5 2   

 
C 1 

  
Subtotal 

 

 

Livros 

Livros publicados na área de atuação do pesquisador - 
com corpo editorial 18 

  
 

Tradução de livros completos - com corpo editorial 9 
  

 

Editoração de livros completos - com corpo editorial 9 
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Capítulos de livros - com corpo editorial (máximo de 2 
capítulos por livro) 5 

  
 

Tradução de capítulos de livros - com corpo editorial 3 
  

 
Subtotal 

 

 

3) PRODUÇÃO TÉCNICA 

Produção de software (máximo de 6 pontos) 3   
 

Produtos, processos ou técnicas com patente concedida 3   
 

Produção de filmes/vídeos ou programas de rádio/TV  
(máximo de 9 pontos) 3 

  
 

Editor de Revista Científica com corpo editorial indexada 
(pontos por ano) 4 

  
 

Membro de corpo editorial de Revista Científica com 
corpo editorial (pontos por ano) 2 

  

Manuais técnicos  (máximo de 6 pontos)  3   
 

Subtotal 
 

 

4) ORIENTAÇÕES E SUPERVISÕES CONCLUÍDAS E APROVADAS 

Iniciação Científica 2   
 

Especialização - por monografia (máximo de 2 pontos)  0,5 
  

Programa Especial de Tutoria  1   
 

Extensão e Cultura (máximo de 3 pontos) 1 
  

 

Trabalho de Conclusão de Curso (máximo de 5 pontos)  0,5 
  

 
Subtotal 

 

 

5) ORIENTAÇÕES E SUPERVISÕES EM ANDAMENTO 

Especialização (máximo de 3 pontos)  0,2   
 

Iniciação Científica   1 
  

 

Extensão e Cultura  (máximo de 3 pontos) 0,5 
  

 
Subtotal 

 

 
Participação em bancas examinadoras (máximo 5 pontos) 

 

Monografia de especialização 0,3   
 

Trabalho de conclusão de curso de graduação  0,2   
 

Subtotal 
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