
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
PROGRAMA DE PÓS

 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO ESPECIAL NO  PRIMEIRO 

 

1 Informações gerais 

 

1.1 A Coordenadoria do Programa de Pós

Veterinária e Zootecnia, da Universidade Federal de Goiás, torna pública as normas do 

Processo Seletivo para  aluno especial no primeiro semestre letivo de 2023

Mestrado e Doutorado.  

 

1.2 O período letivo 2023

ocorrência de disciplinas condensadas e as aulas ocorrem de forma presencial.

 

2 Do público 

 

2.1 Poderão concorrer às vagas

mestrado em curso reconhecido pelo MEC, estando vinculados ou à Instituição de Ensino 

Superior. Os candidatos (as) poderão se inscrever em até duas disciplinas e deverão preencher 

as opções de disciplinas, por ordem de prioridade, no formulário de inscrição. A matrícula 

estará condicionada ao número de vagas. O candidato(a) só poderá cursar duas disciplinas ao 

ano como aluno (a) especial.
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO ESPECIAL NO  PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2023 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, da Escola de 

Veterinária e Zootecnia, da Universidade Federal de Goiás, torna pública as normas do 

Processo Seletivo para  aluno especial no primeiro semestre letivo de 2023

O período letivo 2023-1 se dará entre 06/03/2023 e 30/06/2023; podendo haver 

ocorrência de disciplinas condensadas e as aulas ocorrem de forma presencial.

às vagas alunos (as) portadores de diploma de graduação e/ou 

mestrado em curso reconhecido pelo MEC, estando vinculados ou à Instituição de Ensino 

Superior. Os candidatos (as) poderão se inscrever em até duas disciplinas e deverão preencher 

s, por ordem de prioridade, no formulário de inscrição. A matrícula 

estará condicionada ao número de vagas. O candidato(a) só poderá cursar duas disciplinas ao 

ano como aluno (a) especial. 

 

 

 
GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO ESPECIAL NO  PRIMEIRO 

Graduação em Zootecnia, da Escola de 

Veterinária e Zootecnia, da Universidade Federal de Goiás, torna pública as normas do 

Processo Seletivo para  aluno especial no primeiro semestre letivo de 2023, no nível de 

1 se dará entre 06/03/2023 e 30/06/2023; podendo haver 

ocorrência de disciplinas condensadas e as aulas ocorrem de forma presencial. 

alunos (as) portadores de diploma de graduação e/ou 

mestrado em curso reconhecido pelo MEC, estando vinculados ou à Instituição de Ensino 

Superior. Os candidatos (as) poderão se inscrever em até duas disciplinas e deverão preencher 

s, por ordem de prioridade, no formulário de inscrição. A matrícula 

estará condicionada ao número de vagas. O candidato(a) só poderá cursar duas disciplinas ao 
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2.2 Poderão ser admitidos alunos (as) com graduação; mestrado ou doutorado em Zootecnia 

e áreas afins, sendo a afinidade examinada em cada caso pela Coordenação do Programa, 

respeitando as demais normas vigentes. 

 

3 Das Inscrições 

 

3.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 06/02/2023 a 16/02/2023 

 

3.2 VIA: Online, via GoogleForms. Os documentos exigidos para a inscrição deverão ser 

encaminhados, em arquivo digital, exclusivamente via GoogleForms (link: 

https://forms.gle/MUWckfVXpwyAW2hs8). Em caso de dúvidas entrar em contato por e-

mail ppgz.evz@ufg.br 

 

4 Documentação exigida: 

 

Solicita-se o envio em versão .pdf (exceto das fotografias) dos seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível no site do PPG: 

https://ppgz.evz.ufg.br/ ou Anexo 01; 

b) Documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeiro(a), Passaporte, RNE ou documento 

similar; 

d) Diploma de Graduação e /ou Mestrado ou comprovante de que concluirá o Curso de 

Graduação e/ou Mestrado até a data da matrícula assinado pela Instituição de origem; 

e) Histórico Escolar da Graduação e/ou Mestrado; 

f) 01 fotografia 3x4 recente, na extensão .jpg; 

 

5 Do Processo Seletivo 

 

5.1 O processo de seleção será realizado pela Comissão de Seleção e Projetos do PPGZ, 

tendo como base os seguintes critérios: 

5.1.1 Análise do Histórico Escolar da Graduação e/ou Mestrado. 
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5.2 Serão considerados APROVADOS(AS) os candidatos(as) com maior média de notas do 

histórico escolar da Graduação/Mestrado ou Doutorado, conforme a exigência da disciplina 

pretendida. Os candidatos(as) aprovados(as) serão considerados(as) SELECIONADOS(AS) 

até o número disponível de vagas por disciplina escolhida. O resultado dos (as) candidatos 

(as) selecionados (as) conforme este Edital para aluno(a) especial será divulgado dia 17 de 

fevereiro de 2023, por meio do site http://ppgz.evz.ufg.br/. 

 

5.3  Em caso de desistência, o candidato(a) selecionado(a) deverá comunicar à secretaria 

até 20 de fevereiro de 2023. 

 

6 Das matrículas 

 

6.1 A matrícula do candidato(a) selecionado(a) será feita entre 23/02/2023 e 03/03/2023. 

 

6.2 Os documentos exigidos para matrícula serão informados no site do PPGZ 

(http://ppgz.evz.ufg.br/). 

 

7 Disposições Gerais 

 

7.1 O(A) candidato(a) selecionado(a) é responsável por acessar a página do PPGZ e conferir 

eventuais alterações no horário de oferta de disciplinas ao longo do semestre em curso. Caso a 

disciplina não alcance o número mínimo de alunos, é facultado ao docente, o cancelamento da 

disciplina. 

 

7.2 O correto preenchimento do formulário é uma das exigências que viabiliza a participação 

no processo seletivo para aluno especial no PPGZ. A inadequação de preenchimento, 

inclusive não anexar os documentos solicitados, resultará na não aceitação da solicitação. 

 

7.3 A matrícula como aluno(a) especial não cria qualquer vínculo com os Programas de Pós-

Graduação da Universidade Federal de Goiás. 

 

7.4 Os(As) candidatos(as) poderão impetrar recurso via e-mail até 48 horas após a divulgação 
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do resultado preliminar. Os recursos impetrados serão julgados pela Comissão de Seleção e 

Projetos do PPGZ. 

 

7.5 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e Projetos do PPGZ. 

 

7.6 Informações adicionais acerca do Edital podem ser obtidas por telefone (62) 3521-1305, 

e-mail: ppgz.evz@ufg.br. 

 

 

 

Goiânia, 02 de Fevereiro de 2023.  

 

 

 

 

Heloisa Helena de Carvalho Mello 

Coordenadora do PPGZ/UFG 
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VAGAS 

 

Disciplinas com vagas para aluno(a) especial no 1º semestre – 2023:   

Disciplina Docente responsável Nível Dia semana Horário Período 

Planejamento e análise de 

experimentos 
Emmanuel Arnhold MS e DS Segunda-feira 08:00-12:00 03 abril a 19 de junho 

Métodos físicos-químicos em 

análise de alimentos 
Alessandra G.Mascarenhas MS e DS Quinta- feira 08:00-11:00 Semestre todo 

Metabolismo animal Heloisa H. C. Mello MS e DS Terça- feira 08:00-12:00 Semestre todo 

Metabolismo de minerais e 

vitaminas 

Heloisa H.C. Mello e 

Alessandra G.Mascarenhas 
DS Terça-feira 14:00-16:00 Semestre todo 

Tecnologia de produção de rações 

para animais de produção 
Fabyola Barros de Carvalho MS e DS Segunda e Quarta-feira 14:00-18:00 início 27/03 

Métodos experimentais em nutrição 

de monogástricos 
José Henrique Stringhini MS e DS Sexta-feira e sábado 

sexta 14:00-17:00 

sábado 08:00-12:00 
Semestre todo 

Qualidade da água na produção de 

peixes 
Fernanda Gomes de Paula MS e DS Quarta-feira 14:00-17:00 Semestre todo 

Julgamento Morfofuncional  de 

Equídeos 
Kate Barcellos MS e DS  A combinar 

25/05 a 01/06 

 

Nutrição de ruminantes Juliano José de R. Fernandes MS e DS Sexta-feira 08:00-10:40 Semestre todo 

Nutrição de bovinos em pastejo Victor Rezende M. Couto MS e DS Quarta-feira 9:00-12:00 Semestre todo 

Forragicultura e pastagens Aldi França MS e DS Terça- feira 08:00 -11:00 Semestre todo 
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Manejo reprodutivo e produção 

eficiente 
Maria Lúcia Gambarini MS e DS 

Terça- feira 10:00-12:30 

Semestre todo 

Biotecnologias aplicadas à 

reprodução animal 
Maria Lúcia Gambarini MS e DS 

Quarta-feira 16:00-17:40 

Semestre todo 

Princípios do Melhoramento 

Genético 
Adriana Santana do Carmo MS e DS A definir A definir A definir 

Crescimento animal Roberto Daniel Sainz MS e DS Segunda e quinta-feira 08:00- 12:00 Maio e junho 

 


