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PROPOSTA DO PPG EM ZOOTECNIA PARA CONTRATAÇÃO DE BOLSISTAS 

PÓS-DOC (EDITAL PRPG Nº 04/2022 E CAPES EDITAL Nº 16/2022) 

 

Heloisa Helena de Carvalho Mello (Coordenadora do PPGZ) 

Adriana Santana do Carmo (Vice-Coordenadora do PPGZ) 

 

 

a) Identificação do Programa de Pós-Graduação proponente 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZ), enquadrado no grupo de Programas 

EMERGENTES. 

 

b) Unidade Acadêmica (ou PRPG) a qual o PPG está vinculado 

Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 

 

c) Caracterização do Programa de Pós-Graduação apresentando as respectivas 

justificativas para sua vinculação ao Projeto (até 300 palavras)  

O PPGZ, modalidade acadêmico, conceito 4 na avaliação CAPES, foi implementado em 

2013 pela Resolução CONSUNI/UFG nº. 01/2013, constituído pelo nível mestrado e 

doutorado, tendo novo regulamento aprovado pela Resolução UFG/CEPEC nº:1564, de 16 

de janeiro de 2018. A área de concentração é Produção Animal e apresenta três linhas de 

pesquisa: Nutrição e Produção Animal; Melhoramento e Reprodução Animal; 

Forragicultura e Pastagens. No Estado de Goiás, o PPGZ/UFG é o único programa de 

Zootecnia que possui nível de doutorado. O objetivo do PPGZ é qualificar recursos 

humanos para atuar em Zootecnia, produzindo, inovando e disseminando conhecimentos na 

área de produção animal. É formado por 24 docentes vinculados (17 permanentes, 5 

colaboradores e 2 PJD) e um professor visitante estrangeiro em processo de 

credenciamento; 81 alunos matriculados em 2022 (27 de mestrado e 54 de doutorado). Já 

titulou 168 pessoas, sendo 62 doutores e 106 mestres, e conferiu 04 certificados de estágios 

de pós-doutoramento. Apresenta infraestrutura composta por laboratórios e setores de 
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criação animal, convênio com a Embrapa Arroz e Feijão. Mesmo estando em crescimento, 

ainda é possível identificar pontos frágeis para a consolidação do PPGZ/UFG tais como: 

número elevado de solicitações de prorrogação de prazo, de pedidos de desligamento, 

grande volume de dados gerados ainda sem publicação, dificuldade de execução de novas 

metodologias para incrementar a qualidade dos projetos, poucas ações de 

internacionalização, parcerias institucionais realizadas de forma concentrada em pequeno 

número de docentes. Portanto, justificamos a necessidade de contratação dos pós-

doutorandos para que esses gargalos sejam corrigidos, com atuação direta na interlocução 

com laboratórios internos ou externos à UFG, implementação de metodologias avançadas, 

que resultará na melhoria dos projetos; auxílio dos discentes na conclusão dos produtos; 

redação dos artigos gerados pelas dissertações e teses do PPGZ, redução do tempo de 

integralização do curso e no número de desligamentos do PPGZ. 

 

 

d) Perfil desejado para os Pós-Doutorandos a  serem  contemplados  conforme  a área de  

concentração e  linhas de pesquisa do Programa  

Considerando as linhas de pesquisa do PPGZ: Nutrição e Produção Animal; Melhoramento 

e Reprodução Animal; Forragicultura e Pastagens e as demandas atuais do PPGZ o perfil 

desejado para os pós-doutorandos é que sejam profissionais atualizados principalmente no 

tocante aos temas de mitigação de problemas ambientais, aumento de eficiência de 

produção aliado à redução de problemas climáticos, biologia molecular, técnicas avançadas 

de diagnóstico de problemas zootécnicos, implementação de sistemas de análises físicas, 

químicas e biológicas modernas. Deve apresentar a capacidade de liderança e articulação 

nas diferentes áreas de saber da Zootecnia e áreas afins; capaz de fomentar a aplicação de 

metodologias ainda em desenvolvimento para os projetos de pesquisa, utilizando para isso, 

a interlocução com diferentes laboratórios da UFG, por exemplo, laboratórios do Instituto 

de Ciências Biológicas e LAPIG; habilidade para o auxílio e redação dos artigos científicos 

do PPGZ. Os pós-doutorandos devem apresentar competência e habilidade de gerenciar 

banco de dados e softwares estatísticos. Para garantia do incremento da produção cientifica 
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e inserção internacional do programa, deseja-se preferencialmente que os candidatos 

possuam fluência de escrita na língua inglesa, necessária para publicação dos artigos 

científicos em periódicos de impacto. O perfil desejado inclui ainda, interesse pela docência, 

pesquisa e inovação, e atendimento do que é exigido pelo Edital Capes 16/2022. 

 

e) Justificativas para a contribuição da vaga ao fortalecimento ou ao alcance de metas e 

objetivos do PPG, conforme Autoavaliação e o Planejamento Estratégico do 

Programa, e o Plano de Desenvolvimento Instrucional (PDI) da UFG; 

O Plano de desenvolvimento estratégico (PDE) do PPGZ (2021 a 2024) foi organizado 

com base nos eixos de avaliação multidisciplinar propostos pela Capes e o PDI da 

Universidade. O alcance de metas e objetivos em alguns dos eixos estão em consonância 

com o recebimento de dois pós-doutorandos altamente qualificados.  A partir do processo 

de Autoavaliação, pode-se elencar no PDE (2021-2024 do PPGZ) os pontos fortes, frágeis 

e principais metas a serem atingidas. Dentre os pontos frágeis elencados no PDE do PPGZ 

estão a concentração da produção científica entre número reduzido de professores do 

programa; concentração da publicação em poucos periódicos e classificados nos estratos 

inferiores do Qualis ou com menor fator de impacto; o índice de publicações resultantes 

das dissertações e teses que tenham como autores o aluno de pós-graduação, os professores 

envolvidos diretamente na pesquisa, alunos de graduação e outros pesquisadores 

colaboradores; a qualidade dos projetos de pesquisa registrados do ponto vista inovativo. 

Dentre as principais metas previstas no PDE, as quais os pós-doutorandos poderiam 

contribuir ativamente podem ser citadas: ampliar o impacto social do programa; executar 

projetos científicos, tecnológicos e de inovação; fortalecer a elaboração de projetos 

integrados, com abordagens interdisciplinares, interinstitucionais e multidisciplinar; criar 

base para formação de redes de pesquisas entre agentes parceiros, Fortalecer, de acordo 

com as orientações da Área, a elaboração de projetos de pesquisa integrados, com vistas a 

abordagens interdisciplinares, interinstitucionais e multidisciplinares dos temas 

investigados; apresentar evolução no processo de internacionalização. Espera-se que os 

pós-doutorandos  consigam auxiliar o enfrentamento das principais fragilidades do 
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programa como concentração da produção científica entre número reduzido de docentes e 

em periódicos classificados nos estratos inferiores QUALIS ou com menor fator de 

impacto; baixo índice de publicações resultantes das dissertações e teses; qualidade dos 

projetos de pesquisa registrados do ponto vista inovativo; falta de atualização e interação 

de docentes com grupos de pesquisa de reconhecida competência; pouca 

internacionalização das ações do programa. A principal meta do PDE, considerando todos 

os esforços elencados é elevar o conceito Capes para 5. 

 

f) Plano de Trabalho pretendido pelo PPG para ser executado pelos Pós-doutorados, 

contemplando os benefícios  e a inserção coletiva dos pesquisadores no Programa 

O Plano de trabalho para os pós-doutorandos deve ter abrangência visando atender as linhas 

de pesquisa do Programa, visando incrementar a qualidade do programa como um todo, 

por meio das seguintes atividades propostas e que poderão ser adequadas com a chegada 

dos pesquisadores: 

 

● Levantamento de demandas do PPGZ e conhecimento da estrutura da Universidade. Os 

pós-doutorandos iniciarão suas atividades conhecendo as demandas do PPGZ, o PDE 

em sua totalidade para proposição das ações durante o período de bolsa. O benefício é 

o planejamento eficiente das ações para garantia dos resultados esperados. 

● Levantamento das possíveis parcerias entre Unidades da UFG. Os pós-doutorandos 

farão o levantamento das possíveis parcerias entre Unidades da UFG, conhecimento dos 

diversos laboratórios da universidade e identificação das análises que podem ser 

agregadas aos projetos de pesquisa do PPGZ. 

● Execução de parcerias entre o PPGZ e as Unidades da UFG. Ampliação da integração 

inter e intrainstitucional. Consolidação das parcerias já existentes. 

● Participação no Colóquio de Projetos do PPGZ. Incremento da qualidade dos projetos, 

nas três Linhas de Pesquisas do PPGZ. A qualidade do projeto impactará no menor 

tempo de integralização do curso assim como no aumento da taxa de publicação de 

artigos em periódicos de relevância científica da Área. 
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● Proposta e execução de metodologias inovadoras para os projetos de pesquisa do PPGZ 

Em todas as Linhas de Pesquisas serão propostas metodologias que possam auxiliar nos 

experimentos, incrementando a “Metodologia” executada, aumento número de varáveis 

estudadas. A melhora do experimento, geração de maior número de dados, agregará 

qualidade ao experimento, ao produto final e por consequência resultará no aumento da 

taxa de publicação de artigos em periódicos de relevância científica da Área. 

● Redação e tramitação de artigos científicos do PPGZ. Os pós-doutorandos farão a 

redação e tramitação de pelo menos 16 artigos do PPGZ, sendo 8 para cada. Os artigos 

são referentes à dados gerados em dissertações e teses e que ainda não foram publicados. 

O benefício é o aumento da produção científica do Programa. 

● Oferta de cursos e disciplinas na área de atuação dos bolsistas. Tem-se como benefício 

enriquecimento da matriz de oferta de disciplinas, incremento na qualidade dos recursos 

humanos. 

● Participação em Comitês de orientação (mestrado, doutorado) e colaboração 

interdisciplinar nas diferentes áreas da zootecnia. O benefício será a ampliação do 

impacto social do programa; execução de projetos inovadores, integrados, 

interdisciplinares, interinstitucionais e multidisciplinares. 

● Participação em bancas de Qualificação e Defesa, de Mestrado e de doutorado, 

agregando conhecimento e qualidade aos Produtos finais. O benefício é a melhor 

qualificação da produção, com maior possibilidade de publicação em periódicos de boa 

qualidade.  

 

g) Resultados esperados pelo PPG  nas  seguintes  dimensões:  formação,  pesquisa  e  

produção acadêmica, impacto e relevância social, inovação e inserção internacional, 

integração intra e interinstitucional 

● Formação – Melhoria da qualidade de dissertações, teses, e da formação de 

recursos humanos (mestres e doutores), redução do período de conclusão de curso, 

redução dos desligamentos e abandonos do PPGZ. 
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● Pesquisa e produção acadêmica- Incremento da qualidade dos projetos de 

pesquisas, inserção de novas metodologias nos projetos, aumento da rede de 

pesquisadores participantes dos projetos, publicação de artigos em periódicos de 

referência para a área dos dados gerados em dissertações e teses do PPGZ com 

potencial divulgação e que ainda não foram publicados. Espera-se a tramitação e 

publicação de pelo menos 16 artigos científicos, sendo 8 para cada pós-doutorando. 

● Impacto e relevância social- Ampliação de projetos de pesquisa integrados com 

empresas privadas e outras Instituições; formação de redes de pesquisa entre os 

agentes parceiros; ampliação das produções intelectuais colaborativas 

● Inovação-Aumento do número de dissertações e teses defendidas, com temas 

relacionados à inovação e processos de transferência de conhecimento, por meio da 

inserção de novas metodologias à Área, que serão feitas devido a integração dos 

diversos laboratórios da UFG. 

● Inserção internacional- Aumentar as ações de internacionalização por meio de 

interlocução com docentes/pesquisadores estrangeiros em possíveis parceirias e 

publicações do PPGZ.  

● Integração intra e interinstitucional- consolidar parceria com diversos   

Laboratórios da UFG que possam contribuir com metodologias inovadoras à área 

da Zootecnia, participação de docentes de outras Unidades da UFG nos projetos de 

pesquisa, com formação de rede de pesquisadores. Integração interinstitucional 

com demais PPG´s em Zootecnia no país e no exterior, visando intercâmbio de 

conhecimento, participação de docentes externos em bancas, comitês de orientação 

e desenvolvimento de metodologias avançadas.  
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h) Cronograma de implantação e execução da proposta 

 

Considerando 24 meses de bolsa, improrrogáveis, para cada bolsista, sendo o primeiro 

bolsista contratado em 2022 e o segundo bolsista, em 2023, segue o cronograma da proposta. 

A utilização do recurso financeiro seguirá o item 15.6 do Edital Capes nº16/2022: sendo 

R$12.000,00 utilizado no Ano 1 (2022). R$24.000,00 utilizado no ano 2 (2023) e R$12.000,00 

utilizado no Ano 3 (2024). 

 

Bolsista 1 

2022 Meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Processo seletivo e contratação do bolsista x            

Apresentação do pós-doutorando 

levantamento de demandas do PPGZ e 

conhecimento da estrutura da Universidade 

 x x x x        

Levantamento das possíveis parcerias entre 

Unidades da UFG 

  x x x x       

Execução de parcerias entre o PPGZ e as 

Unidades da UFG  

    x x x x x x x x 

Participação no Colóquio de Projetos do 

PPGZ 

      x      

Participação em Comitê de orientação x x x x x x x x x x x x 

Participação de Projetos de Pesquisa em todas 

as Linhas de Pesquisas do PPGZ 

x x x x x x x x x x x x 

Participação em bancas de Qualificação e 

Defesa, de Mestrado e doutorado 

      x x x x x x 

Oferta de disciplina para o PPGZ       x x x x x x 

2023 Meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Proposta e execução de metodologia 

inovadora para os projetos de pesquisa do 

PPGZ 

x x x x x x x x x x x x 

Participação em Comitê de orientação x x x x x x x x x x x x 

Redação e tramitação de artigos científicos do 

PPGZ 

x x x x x x x x x x x x 

Participação em bancas de Qualificação e 

Defesa, de Mestrado e Doutorado 

x x x     x x    

Oferta de disciplina para o PPGZ x x x x x x       

Redação de Relatório Final         x x x x 

 

 

Bolsista 2 

2023 Meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Processo seletivo e contratação do bolsista x            

Apresentação do pós-doutorando e 

conhecimento da estrutura da Universidade 

 x x x x        

Execução de parcerias entre o PPGZ e as 

Unidades da UFG  

    x x x x x x x x 

Proposta e execução de metodologia 

inovadora para os projetos de pesquisa do 

PPGZ 

x x x x x x x x x x x x 

Participação no Colóquio de Projetos do 

PPGZ 

      x      

Participação em Comitê de orientação x x x x x x x x x x x x 

Oferta de disciplina para o PPGZ       x x x x x x 

Redação e tramitação de artigos científicos do 

PPGZ 

x x x x x x x x x x x x 
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Participação em bancas de Qualificação e 

Defesa, de Mestrado e doutorado 

x x x     x x    

2024 Meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Execução de parcerias entre o PPGZ e as 

Unidades da UFG  

    x x x x x x x x 

Execução de metodologia inovadora para os 

projetos de pesquisa do PPGZ 

x x x x x x x x x x x x 

Redação e tramitação de artigos científicos do 

PPGZ 

x x x x x x x x x x x x 

Oferta de disciplina para o PPGZ       x x x x x x 

Participação em Comitê de orientação x x x x x x x x x x x x 

Redação de Relatório Final         x x x x 

 

 

 

i) Outras informações relevantes. 

A oportunidade de receber dois pós-doutorandos é relevante para auxílio do cumprimento 

das metas do PDE do PPGZ. Acreditamos que o perfil dos pesquisadores proposto poderá 

contribuir com o desenvolvimento de todas as Linhas de pesquisa do PPGZ, auxiliando o 

processo de consolidação do Programa e incremento de conceito perante à Capes. Atualmente 

o PPGZ possui parcerias na execução de projetos de pesquisa com docentes de outras Unidades 

internas à UFG, como ICB, EA e LAPIG e parcerias com Instituições externas à UFG, como a 

EMBRAPA e a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Minas Gerais e o 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. O recurso financeiro será destinado principalmente 

aos gastos com Material de Consumo e aquisição/manutenção de equipamentos, os quais serão 

utilizados para incremento dos projetos de pesquisa. 
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(52001016064P5) Zootecnia 4
Título do Projeto
Identificação de biomarcadores da precocidade sexual e qualidade de sêmen de touros da raça Nelore e da
linhagem Nelore Myo.
Palavras-chave Data Início Data Término Duração
melhoramento genético
microbiota reprodução
epigenética

09/2022 12/2025 40

Área de Conhecimento
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS (GENÉTICA E MELHORAMENTO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS)
Identificação da Necessidade
I- Apoiar Programas de Pós-Graduação stricto sensu emergentes, em funcionamento a partir de 2013.
Descrição do Projeto
O presente projeto visa a identificar biomarcadores que possibilitem o aumento da eficiência do processo
de seleção de características reprodutivas pela avaliação do perfil de microRNA dos espermatozóides,
microbiota seminal e ecogenicidade testicular de touros da raça Nelore sexualmente precoces.
Contexto do Projeto
O PPGZ, modalidade acadêmico, conceito 4 na avaliação CAPES, foi implementado em 2013 pela Resolução
CONSUNI/UFG nº. 01/2013, constituído pelo nível mestrado e doutorado, tendo novo regulamento aprovado
pela Resolução UFG/CEPEC nº:1564, de 16 de janeiro de 2018. A área de concentração é Produção Animal
e apresenta três linhas de pesquisa: Nutrição e Produção Animal; Melhoramento e Reprodução Animal;
Forragicultura e Pastagens. No Estado de Goiás, o PPGZ/UFG é o único programa de Zootecnia que possui
nível de doutorado. O objetivo do PPGZ é qualificar recursos humanos para atuar em Zootecnia,
produzindo, inovando e disseminando conhecimentos na área de produção animal. É formado por 24
docentes vinculados (17 permanentes, 5 colaboradores e 2 PJD) e um professor visitante estrangeiro em
processo de credenciamento; 81 alunos matriculados em 2022 (27 de mestrado e 54 de doutorado). Já
titulou 168 pessoas, sendo 62 doutores e 106 mestres, e conferiu 04 certificados de estágios de pós-
doutoramento. Apresenta infraestrutura composta por laboratórios e setores de criação animal, convênio
com a Embrapa Arroz e Feijão. Mesmo estando em crescimento, ainda é possível identificar pontos frágeis
para a consolidação do PPGZ/UFG tais como: número elevado de solicitações de prorrogação de prazo, de
pedidos de desligamento, grande volume de dados gerados ainda sem publicação, dificuldade de execução
de novas metodologias para incrementar a qualidade dos projetos, poucas ações de internacionalização,
parcerias institucionais realizadas de forma concentrada em pequeno número de docentes. Portanto,
justificamos a necessidade de contratação dos pós-doutorandos para que esses gargalos sejam corrigidos,
com atuação direta na interlocução com laboratórios internos ou externos à UFG, implementação de
metodologias avançadas, que resultará na melhoria dos projetos; auxílio dos discentes na conclusão dos
produtos; redação dos artigos gerados pelas dissertações e teses do PPGZ, redução do tempo de
integralização do curso e no número de desligamentos do PPGZ. Este projeto irá contribuir com a
consolidação de metodologias, a integração com outras Unidades da universidade (Instituto de Ciências
Biológicas), assim como Instituições externas (Embrapa), multidisciplinaridade no próprio PPGZ. De forma
geral, o projeto que resulta em aumento de eficiência da produção de alimento de origem animal
contribuirá com tecnologia que poderá ser adotada prática, aumentando produção de alimentos para a
população.
Problema
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O Plano de desenvolvimento estratégico (PDE) do PPGZ (2021 a 2024) foi organizado com base nos eixos
de avaliação multidisciplinar propostos pela Capes e o PDI da Universidade. O alcance de metas e objetivos
em alguns dos eixos estão em consonância com o recebimento de dois pós-doutorandos altamente
qualificados. A partir do processo de Autoavaliação, pode-se elencar no PDE (2021-2024 do PPGZ) os
pontos fortes, frágeis e principais metas a serem atingidas. Dentre os pontos frágeis elencados no PDE do
PPGZ estão a concentração da produção científica entre número reduzido de professores do programa;
concentração da publicação em poucos periódicos e classificados nos estratos inferiores do Qualis ou com
menor fator de impacto; o índice de publicações resultantes das dissertações e teses que tenham como
autores o aluno de pós-graduação, os professores envolvidos diretamente na pesquisa, alunos de
graduação e outros pesquisadores colaboradores; a qualidade dos projetos de pesquisa registrados do
ponto vista inovativo. Dentre as principais metas previstas no PDE, as quais os pós-doutorandos poderiam
contribuir ativamente podem ser citadas: ampliar o impacto social do programa; executar projetos
científicos, tecnológicos e de inovação; fortalecer a elaboração de projetos integrados, com abordagens
interdisciplinares, interinstitucionais e multidisciplinar; criar base para formação de redes de pesquisas
entre agentes parceiros, Fortalecer, de acordo com as orientações da Área, a elaboração de projetos de
pesquisa integrados, com vistas a abordagens interdisciplinares, interinstitucionais e multidisciplinares dos
temas investigados; apresentar evolução no processo de internacionalização. Espera-se que os pós-
doutorandos consigam auxiliar o enfrentamento das principais fragilidades do programa como
concentração da produção científica entre número reduzido de docentes e em periódicos classificados nos
estratos inferiores QUALIS ou com menor fator de impacto; baixo índice de publicações resultantes das
dissertações e teses; qualidade dos projetos de pesquisa registrados do ponto vista inovativo; falta de
atualização e interação de docentes com grupos de pesquisa de reconhecida competência; pouca
internacionalização das ações do programa. A principal meta do PDE, considerando todos os esforços
elencados é elevar o conceito Capes para 5.
Propostas de ações a serem executadas com vistas à ampliação da produção do conhecimento,
da produção científica ou da adoção de tecnologias
● Formação – Melhoria da qualidade de dissertações, teses, e da formação de recursos humanos (mestres
e doutores), redução do período de conclusão de curso, redução dos desligamentos e abandonos do PPGZ,
aumento do número de artigos publicados em periódicos com maior impacto científico. O presente projeto
contribuirá para a formação de profissionais de diferentes níveis (graduação e pós-graduação) para atuar
na área de reprodução, nutrição, melhoramento genético animal, genética molecular e bioinformática, e
que possam contribuir com todas as linhas de pesquisa do Programa.
Medidas a serem tomadas para ao aumento da eficácia do PPG quanto à formação de mestres e
doutores, aumento qualitativo e quantitativo da produção técnica, patentes e outras
produções consideradas relevantes ao PPG
● Pesquisa e produção acadêmica- Incremento da qualidade dos projetos de pesquisas, inserção de novas
metodologias nos projetos, aumento da rede de pesquisadores participantes dos projetos, publicação de
artigos em periódicos de referência para a área dos dados gerados em dissertações e teses do PPGZ com
potencial divulgação e que ainda não foram publicados. Espera-se a tramitação e publicação de pelo
menos 8 artigos científicos, sendo 4 para cada pós-doutorando.
Ações que propiciarão a integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa
e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do programa, com vistas
ao desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação
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● Impacto e relevância social- Ampliação de projetos de pesquisa integrados com empresas privadas e
outras Instituições; formação de redes de pesquisa entre os agentes parceiros; ampliação das produções
intelectuais colaborativas ● Inovação-Aumento do número de dissertações e teses defendidas, com temas
relacionados à inovação e processos de transferência de conhecimento, por meio da inserção de novas
metodologias à Área, que serão feitas devido a integração dos diversos laboratórios da UFG. ● Inserção
internacional- Aumentar as ações de internacionalização por meio de interlocução com
docentes/pesquisadores estrangeiros em possíveis parceirias e publicações do PPGZ. ● Integração intra e
interinstitucional- consolidar parceria com diversos Laboratórios da UFG que possam contribuir com
metodologias inovadoras à área da Zootecnia, participação de docentes de outras Unidades da UFG nos
projetos de pesquisa, com formação de rede de pesquisadores. Integração interinstitucional com demais
PPG´s em Zootecnia no país e no exterior, visando intercâmbio de conhecimento, participação de docentes
externos em bancas, comitês de orientação e desenvolvimento de metodologias avançadas. 
Indicar de maneira circunstanciada e descritiva os resultados esperados para a consolidação
do seu PPG, “Emergente” ou “em Consolidação”, levando em consideração seu caráter
singular de atuação bem como sua atual estrutura para atingimento desses resultados
A oportunidade de receber dois pós-doutorandos é relevante para auxílio do cumprimento das metas do
PDE do PPGZ. Acreditamos que o perfil dos pesquisadores proposto poderá contribuir com o
desenvolvimento de todas as Linhas de pesquisa do PPGZ, auxiliando o processo de consolidação do
Programa e incremento de conceito perante à Capes. Atualmente o PPGZ possui parcerias na execução de
projetos de pesquisa com docentes de outras Unidades internas à UFG, e parcerias com Instituições
externas à UFG, como a EMBRAPA e a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Minas
Gerais e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. O recurso financeiro será destinado principalmente
aos gastos com Material de Consumo e aquisição/manutenção de equipamentos, os quais serão utilizados
para incremento dos projetos de pesquisa. O avanço científico relacionado a este projeto contribuirá para a
proposição de soluções tecnológicas, envolvendo a identificação de perfis de miRNA que podem conferir
vantagens fenotípicas ao touro e sua progênie. Dessa forma, poderemos identificar quais seriam genes
alvos candidatos para edição de genes e modulação epigenética. De forma geral, espera-se como
resultado que o PPGZ enquadrado como "Emergente" consiga alcançar conceito 5 na próxima Avaliação
Quadrienal da Capes.
Referências
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Tipo Objetivo
Geral Identificação de biomarcadores de precocidade sexual pela avaliação do perfil de

microRNA dos espermatozóides, microbiota seminal e ecogenicidade testicular de touros
Nelore e Nelore Myo

Específico Avaliar a influência da microbiota seminal nos parâmetros de qualidade espermática
como motilidade progressiva, vigor e turbilhonamento de touros das raças Nelore e
Nelore Myo.

Específico Avaliar o padrão ultrassonográfico do parênquima testicular de touros jovens da raça
Nelore e Nelore Myo para identificar animais precoces e superprecoces

Específico Identificar microRNAs diferencialmente expressos em espermatozóides de animais da
linhagem Nelore e Nelore Myo homozigotos e heterozigotos para o gene da Miostatina.

Específico Investigar o efeito da nutrição no perfil de microRNA de espermatozóides de touros
Nelore e Nelore Myo

Objetivos

Tipo Produtos Acadêmicos a serem apresentados Quantidade
Bibliográfico Dissertações de Mestrado 2
Bibliográfico Tese de Doutorado 1
Técnico/Tecnológico Artigos em revista técnica de vinculação nacional 2
Técnico/Tecnológico Dias de campo 2
Formação Aluno de Doutorado 1
Formação Alunos de Mestrado 2
Formação Pós-doutores 2
Formação alunos de Iniciação científica e tecnológica 5
Científico Artigo em revista científica indexada 6

Resultados

Impactos Esperados


