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Universidade Federal de Goiás 

Escola de Veterinária e Zootecnia 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 

 

EVZ/DZO. Avenida Esperança s/nº. Campus Samambaia. CEP: 74.690-900. Fone: 3521-1305. Email: ppgz.evz@ufg.br 

 

Goiânia, 27 de Janeiro de 2023. 

 
CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES DA PROVA ORAL - PROPOSTA DE PROJETO DE 

PESQUISA   
 

EDITAL PPGZ Nº 03/2022 DO PROCESSO SELETIVO REGULAR PARA INGRESSO NO PRIMEIRO 
SEMESTRE DE 2023  

 

 

DATA DE APRESENTAÇÃO 30/01/2023 – Segunda-feira  (subárea-ruminantes) 

Candidato (a) Ordem de 

apresentação 

Horário 

estimado* 

Componentes da Banca 

examinadora 

Karen de Castro Ribeiro 1º 08h30min 

Roberto Daniel Sainz 

Wilton Ladeira da Silva 

Ozana de Fátima Zacaroni (suplente) 

Paulo Cesar de Oliveira Filho 2º 09h00min 

  intervalo 

Açucena Batista Neves 3º 10h00min 

Ariane Barbosa do Prado 4º 10h30min 

Link para sala de espera  https://meet.google.com/jvs-mkgx-qnr 

Link para sala de apresentação  https://meet.google.com/iig-itga-hhw 

   

Jesyane Pereira Brandão 1º 14h00min Adriana Santana do Carmo 

Maria Lucia Gambarini 

José Henrique Stringhini (suplente) 

Leonardo Roriz Marchão 2º 14h30min 

Matheus Pereira dos Santos 3º 15h00min 

Link para sala de espera  https://meet.google.com/etp-tmfs-mpt 

Link para sala de apresentação  https://meet.google.com/mup-bjhb-igg 
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DATA DE APRESENTAÇÃO 30/01/2023 – Segunda-feira  (subárea-monogástricos) 

Candidato (a) Ordem de 

apresentação 

Horário 

estimado* 

Componentes da Banca 

examinadora 

Felipe Rodrigues Chagas 1º 08h30min 

Vivian Vezzoni de Almeida 

Alessandra Gimenez Mascarenhas 

Heloisa Helena de Carvalho Mello 

(suplente) 

Fernanda Alves Duarte 2º 09h00min 

  intervalo 

Giovana Martins Cruz 3º 10h00min 

Millena Oliveira Andrde 4º 10h30min 

Paolla Ferlin Luchin 5º 11h00min 

Link para sala de espera https://meet.google.com/wnt-jtyu-ttm 

Link para sala de apresentação https://meet.google.com/ake-qayz-ats 

 

 

Orientações 

 

● As apresentações ocorrerão no dia 30/01/2023. O início das apresentações será às 08h30min, 

com a apresentação do primeiro candidato. 

● TODOS os candidatos devem estar presentes na sala de espera às 8:30h. 

● A apresentação ocorrerá na ordem informada nas tabelas acima, sendo o horário 

apresentado na tabela apenas o horário estimado, podendo ser adiantado ou atrasado de 

acordo com o andamento da seleção. 

● O candidato deverá entrar na sala de espera e aguardar a sua ordem de apresentação. 

● O candidato deverá ingressar na sala para apresentação com o microfone e câmara ligados 

e aguardar a liberação da sua entrada na sala. 

● O tempo de apresentação da proposta de projeto de pesquisa será de cinco a dez 

minutos. Após a apresentação o candidato será submetido a uma arguição oral com duração 

de até vinte minutos.  

● Caso o candidato queira utilizar a projeção de algum arquivo durante a apresentação, poderá 

fazê-lo dentro do aplicativo compartilhando a tela e apresentando o arquivo desejado. 

● Os candidatos que não comparecerem nas apresentações online nos dias e 

horários marcados terão uma segunda chance de apresentar o projeto, no final de todas as 

apresentações, de acordo com o cronograma de apresentações divulgado. Caso, o candidato 

não compareça a essa segunda chance, ele será considerado eliminado do processo seletivo. 

● Em caso de dúvidas entrar em contato por e-mail: ppgz.evz@ufg.br, telefone: (62) 3521-1305 

ou WhatsApp da Coordenação (62) 981437980. 

 
 

Heloisa Helena de Carvalho Mello 
Coordenadora do PPGZ 

mailto:ppgz.evz@ufg.br

