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1. O Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás (PPGCA/EVZ/UFG) - torna público a abertura das inscrições 

do Processo Seletivo para Aluno Regular de Doutorado Interinstitucional (DINTER) 2019. 

 

2. Como Instituição promotora do referido DINTER encontra-se a UFG por meio do PPGCA; 

e como instituição receptora a Universidade de Rio Verde (FESURV/UNIRV). 

 

3. O PPGCA ofertará vagas nas duas áreas de concentração: Cirurgia, Patologia Animal e 

Clínica Médica (CiPAC) e Saúde Animal, Tecnologia e Segurança Alimentar (SaTS). 

 

4. A proposta de execução do DINTER em Ciência Animal na UNIRV virá suprir as 

necessidades para qualificar docentes que contribuirão para atender as demandas do setor 

agropecuário local e regional, em concordância com os ditames da CAPES sobre aumentar a 

oferta de cursos de pós-graduação, com a finalidade de atender com qualidade as diversas 

demandas da sociedade, visando o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e 

social do país. 

 

5.As inscrições deverão ser realizadas mediante a entrega presencial da documentação (item 

6) na secretaria da Medicina Veterinária da UniRV das 8h30min às 10:30h, durante o período 

de01 a 13 de novembro de 2018.A Comissão de Seleção do PPGCA não se responsabilizará 

por atrasos ou extravios da entrega postal. É vetada a inscrição extemporânea. 

 

6. Documentos para inscrição: 

6.1. Formulário de inscrição DINTER (modelo de inscrição DINTER – disponível no link: 

http://ppgca.evz.ufg.br/) devidamente preenchido e assinado pelo candidato e pelos 

possíveis orientadores; 

6.2. Carta de intenção expondo os motivos pelos quais o candidato pretende realizar o 

curso de pós-graduação na modalidade DINTER; 

6.3. Comprovante de vínculo empregatício com a UNIRV ou com instituições de ensino 

superior circunvizinhas; 



 

 

2

6.4. Projeto de tese em duas cópias IMPRESSAS E ENCADERNADAS E UMA CÓPIA 

EM CD SALVO EM FORMATO PDF, conforme o modelo de projeto DINTER disponível 

no site http://ppgca.evz.ufg.br/; 

6.5. Diploma ou documento equivalente que comprove que o candidato concluiu o curso 

de Mestrado reconhecido pelo MEC (fotocópia); 

6.6. Carteira de identidade (fotocópia); 

6.7. CPF (fotocópia); 

 

7. O processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Doutorado, 

será conduzido pela Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos, composta por docentes da 

instituição promotora e de instituições de ensino superior circunvizinhas, conforme a 

Resolução CEPEC 1403 e por designação da Portaria 03 de 23.03.17 do Diretor da EVZ/UFG. 

7.1. O processo de seleção consistirá na avaliação (nota 0 a 10) do projeto de pesquisa 

entregue no ato da inscrição, sendo considerados APROVADOS os candidatos que 

obtiverem notas superiores a 7. 

 

8. CRONOGRAMA  

 

 

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

no processo seletivo para aluno no PPGCA. A inadequação de preenchimento, inclusive não 

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

 

10. O candidato selecionado é responsável por acessar a página do 

PPGCA(http://ppgca.evz.ufg.br/) e conferir eventuais alterações no edital. 

 

EVENTO DATA HORÁRIO 

1. Inscrições 
01/11/2018 a 

13/11/2018 
8h30min às 10h30min 

2. Resultado preliminar das inscrições 

homologadas 

Até 

16/11/2018 
Após às 8h00min 

3. Prazo recursal da homologação das inscrições 
Até 48 horas após a divulgação do 

resultado 

4. Resultado final das inscrições homologadas  
Até 

21/11/2018 
Após as 8h00min  

5. Avaliação do projeto de pesquisa 21/11/2018 a 23/11/2018 

6. Divulgação do resultado parcial 26/11/2018 

7.  Prazo recursal 
Até 48 horas após a divulgação do 

resultado 

8. Divulgação do resultado final 29/11/2018 
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11. Não haverá lista de espera. 

 

12. A partir da matrícula no DINTER, o candidato estará oficialmente vinculado ao Programa 

de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás. 

 

13. Caso o candidato não seja selecionado para a vaga conforme a 1ª opção indicada na ficha 

de inscrição, ele será remanejado para as opções seguintes, também indicadas na ficha.  

 

14.Os candidatos poderão impetrar recurso de todas as etapas do processo seletivo, por meio 

de solicitação fundamentada, por escrito, protocolada na Secretaria do PPGCA, até 48 horas 

após a divulgação do resultado preliminar. Os recursos impetrados serão julgados pela 

Comissão Administrativa do PPGCA/EVZ/UFG. 

 

15. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Administrativa do PPGCA. 

 

16. Informações adicionais acerca do Edital podem ser obtidas pessoalmente na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação, situada na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás, Campus Samambaia, CEP: 74001-970, Goiânia - Goiás, telefone (62) 3521-

1586, e-mail: ciência.animal.evz@ufg.br, e no sítio eletrônico da Escola de Veterinária 

(http://www.evz.ufg.br) ou no link ppgca.evz.ufg.br. 

 

 

Goiânia, 30 de outubro de 2018. 

 

 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Danieli Brolo Martins 

Coordenadora DINTER/UFG/UniRV 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Naida Cristina Borges 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

 em Ciência Animal da EVZ/UFG 


