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EDITAL EVZ/UFG - 01/2021 

 

Edital FAPEG para Bolsa de Pós-doutorado da  

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás 

 

A Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG), abre 

inscrições, no período de 01 de junho a 16 de julho de 2021, visando a realização do 

Processo Seletivo para escolha de quatro (04) bolsistas para estágio pós-doutoral da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), por meio do projeto 

“Expansão da pesquisa e da transferência de tecnologia na EVZ/UFG“, portaria Nº 23.446 

Diário Oficial/GO, de 10 de dezembro de 2020. 

 

1. PÚBLICO ALVO 

 

1.1 Por  meio  deste  edital  o  Programa  de  Pós-Graduaç̧ão  em  Ciência  Animal  

(PPGCA) e Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade  Federal  de  Goiás  (EVZ/UFG)  estabelece  os  critérios  de  

seleção  de  bolsistas  FAPEG  de  Pós-Doutorado para o projeto “Expansão da pesquisa 

e da transferência de tecnologia na EVZ/UFG” e para  exercer  atividades  de ensino, 

pesquisa e extensão nas áreas de Medicina Veterinária e Zootecnia. 

1.2 Serão selecionados quatro (04) bolsistas para desenvolver atividades nas seguintes 

linhas temáticas e supervisores, respectivamente: 

a)  Tecnologias aplicadas à ciência animal e aos alimentos, com ênfase em Qualidade 

do Leite; Profa. Dra. Cíntia Silva Minafra e Rezende; 

b) Nutrição e Produção Animal, com ênfase em Nutrição e Metabolismo de Bovinos 

Leiteiros; Profa. Dra. Ozana de Fátima Zacaroni; 

c) Clínica, cirurgia, diagnóstico laboratorial e por imagem, com ênfase em Patologia 

Clínica Veterinária; Profa. Dra. Danieli Brolo Martins; 

d) Patobiologia e morfofisiologia animal, experimental e comparada, com ênfase 

Cultivo Celular e Biologia Molecular; Profa. Dra. Ana Flávia Machado Botelho. 

 

2. DA BOLSA 

 



  
 

2.1. A bolsa terá duração de 12 (doze) meses, com possibilidade de renovação anual 

até completar 24 meses. A renovação fica condicionada ao desempenho do bolsista nas 

atividades de pesquisa, ensino e extensão, avaliado pela Comissão de Bolsa e 

Acompanhamento Discente de cada Programa. 

2.2. A bolsa de Pós-Doutorado da FAPEG consiste no pagamento de mensalidades de 

R$ 4.100,00 diretamente ao bolsista. 

 

3. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS 

 

3.1 São requisitos de elegibilidade: 

I. Ser brasileiro ou estrangeiro portador de visto temporário no país; 

II.     Possuir o título de doutor(a), quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. 

III. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq que demonstre 

capacitação para atuar no desenvolvimento do projeto; 

IV. Não ser aposentado(a) ou estar em situação equiparada; 

V. Não ser beneficiário(a) de outra bolsa de qualquer natureza, no momento da 

implementação da bolsa Pós-doutorado; 

VI. Estar apto a iniciar de imediato as atividades relativas ao projeto, tão logo, seja 

aprovada a sua candidatura pela EVZ/UFG; 

VII. Não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário); 

VIII. Dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto. 

 

3.2 São atribuições do(a) bolsista: 

I. Durante a vigência da bolsa o(a) aprovado(a) deverá: a) obrigatoriamente 

ministrar aulas na graduação e na pós-graduação; b) participar de atividades tais como: 

seminários, bancas de dissertação, tese e qualificação, organização de eventos e 

publicações do PPG’s; 

II. Engajar-se nas atividades do projeto de pesquisa ao qual seu plano de trabalho 

está vinculado; 

III. A produção intelectual do(a) Pós-doutorando(a) deverá fazer referência à sua 

filiação conforme as áreas temáticas do item 1 durante sua permanência nos Programas. 

IV. Elaborar Relatório de Atividades Anual (Modelo na página do PPGCA e PPGZ) 

a ser submetido à aprovação da Comissão de Bolsas e Acompanhamento de ambos os 

PPG’s. A prorrogação da bolsa por mais 12 meses estará condicionada à aprovação do 

relatório. Encaminhar Relatório Final em caso de não renovação ou ao final dos 24 meses; 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line pelo email: 

posdocevzufg@gmail.com entre os dias 01 de junho a 16 de julho de 2021. 



  
 

 

4.2 É vetada a inscrição extemporânea. 

 

4.3.   O   candidato   deverá   efetivar   sua   inscrição   mediante   a   apresentação   da   

seguinte documentação em PDF: 

 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado conforme modelo  

disponível no site da EVZ/UFG: http:// evz.ufg.br/; 

b) Cópia do RG e CPF ou do passaporte; 

c) Diploma  de  doutorado  ou  declaração  de  conclusão  do  curso,  acompanhado  

da  Ata  de Defesa de Tese, emitidos por instituição avaliada pela CAPES, com 

cursos reconhecidos pelo CNE/MEC ou declaração do PPG com assinatura do 

orientador, com previsão de defesa em tempo hábil para assumir a bolsa, caso seja 

selecionado; 

d) Currículo comprovado no modelo Lattes do CNPq; 

e) Projeto de Pesquisa na área pretendida de acordo com o item 5.4; 

f) Ementa da proposta de disciplina que pretende ministrar nos PPG’s; 

g)  Apresentar cadastro no Researcher ID e ORCID; 

h)  Carta de intenção datada e assinada; 

i) Duas cartas de recomendação em formato livre datadas e assinadas; 

j)  Histórico escolar do Doutorado. 

 

5. SELEÇÃO 

5.1    Todos os candidatos serão avaliados em conformidade com os critérios de seleção 

listados abaixo, por comissão específica designada pela EVZ e composta por 

quatro professores dos PPG’s. 

 

5.2 Serão considerados critérios de avaliação: 

a) A produção científica constante do Lattes será avaliada de acordo com o número 

de artigos publicados ou aceitos para publicação nos últimos 5 (cinco) anos, de acordo 

com o Anexo I; 

b) Análise de mérito do projeto; 

c)  Análise da proposta da disciplina; 

d)  Análise da carta de intenção. 

 

5.3 Para a análise de produção científica as notas dos candidatos serão transformadas em 

notas (valores de 0 a 10) por meio de regra de três simples (pontuação máxima=10,0; 

pontuação obtida=X); 



  
 

5.4 O projeto de pesquisa em língua portuguesa deve ter tema vinculado à linha de 

pesquisa pretendida, tendo no máximo 20 páginas, excluindo-se a folha de rosto e as 

referências bibliográficas e ser elaborado do seguinte modo: 

a) folha de rosto; 

b) resumo (português e inglês); 

c) introdução; 

d) objetivos; 

e) metodologia; 

f) resultados; 

g) cronograma; 

h) impactos esperados; 

i) referências bibliográficas. 

 

5.5 A proposta de disciplina deve conter: 

a) Nome da disciplina; 

b)  Público-alvo; 

c) Carga horária; 

d) Ementa; 

e) Objetivo geral e específico; 

f) Método de avaliação; 

g) Referências. 

 

5.6 A carta de intenção deverá demonstrar sua capacidade como pesquisador e a 

contribuição que pode oferecer ao PPG, com no máximo uma página. 

 

5.7 A nota final será calculada da seguinte forma: Nota final = (Carta de intenção x 0,15) 

+ (projeto x 0,20) + (disciplina x 0,15) + (produção científica x 0,50). 

 

5.8 A inobservância a quaisquer dos itens deste Edital desqualifica a candidatura. 

 

5.9 Em caso de empate dos candidatos, determina-se como critério de classificação o 

número de artigos publicados nos estratos Qualis em ordem decrescente na área temática. 

 

 

6. RESULTADO 

6.1 O resultado do Processo Seletivo será divulgado no

 site da EVZ/UFG: http://evz.ufg.br/ até 31 de agosto de 2021. 



  
 

6.2 O candidato aprovado deverá   assumir   a   bolsa   e   iniciar   as   atividades 

relacionadas ao projeto a partir de outubro de 2021. 

6.3 Casos omissos serão avaliados pela comissão específica do edital. 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Maria Clorinda Soares Fioravanti 

Diretora da Escola de Veterinária e Zootecnia 

Universidade Federal de Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


