
Matrículas para Alunos de outras Instituições de Ensino Superior em disciplinas 
do PPGZ 2022/1 

 

O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZ) torna público que estarão abertas 

as matrículas para alunos(a) de Mestrado e Doutorado externos ao PPGZ, sendo vinculados a 

outros Programas de Pós-Graduação, para cursar disciplinas ofertadas em 2022-1. Poderão 

solicitar matrícula os alunos(as) devidamente matriculados em curso Stricto Sensu, nível 

Mestrado ou Doutorado. Os candidatos(as) poderão se inscrever em até duas disciplinas e deverão 

assinalar a primeira e segunda opção de disciplinas no formulário. A matrícula será condicionada 

à disponibilidade de vagas nas disciplinas solicitadas e a efetivação da matrícula será publicada 

no site do PPGZ.  

As aulas para os alunos externos ocorrerão de forma online, e o link para a 

disciplina será disponibilizado pelo docente responsável pela disciplina. 

As solicitações de matrícula ocorrerão no período de 16 a 23 de fevereiro de 
2022, via e-mail ppgz.evz@ufg.br  

Os documentos para inscrição devem ser enviados para o e-mail indicado acima e 
constam no site do PPGZ: 

1. Formulário de inscrição (https://ppgz.evz.ufg.br/ Gestão, Secretaria 
Executiva, Formulário 12 

2. Relação dos documentos (https://ppgz.evz.ufg.br/ Gestão, Secretaria 
Executiva, Formulário 13 

 

 

Quadro - Disciplinas ofertadas para Alunos de outras IES 2022/1 

Disciplina Docente responsável Data/horário Início 
aulas Contato docente 

ZOO0003 - Planejamento e 
análise de experimentos Emmanuel Arnhold Segunda-feira, 09:00 

às 12:00h 14/03 emmanuelarnhold@ufg.br 

ZOO0001 - Métodos 
experimentais em nutrição de 
monogástricos 

José Henrique 
Stringhini 

28/03 a 30/05 
(segunda 14:00 às 

18:00h e sexta 08:00 
às 12:00h) 

28/03 henrique@ufg.br 

ZOO0342 - Julgamento 
morfofuncional de equídeos Kate Barcelos 

25/04 a 30/04, 
08:00 às 12:00 e 
13:00 às 17:00h 

25/04 kate@ufg.br 

ZOO0326 - Tópicos Especiais 
em Formulação de Rações 
para Bovinos de Corte 

Amoracyr José Costa 
Nunes/João Restle 

Quarta-feira, 9:00 às 
12:00h 16/03 ajcnunez@ufg.br 

* As disciplinas ofertadas possuem carga horária de 48 horas. 

 
Goiânia, 15 de Fevereiro de 2022 


