
 
 

Edital n° 04/2022 – Processo Seletivo Mestrado e Doutorado 2023.1 

ERRATA N° 01 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás RETIFICA o Edital Nº 
04/2022 – MESTRADO E DOUTORADO, publicado no site do PPGCA, em 16 de 
novembro de 2022, ficando este redigido da seguinte forma: 

 
 
Onde se lê: 

 
5.2 A inscrição dos(as) candidatos(as) para os cursos de Mestrado e Doutorado deverá 
ser realizada por meio de modelos de formulários próprios, em anexo (Anexo II), e 
disponíveis no site do PPGCA https://ppgca.evz.ufg.br/n/161181-processo-seletivo-
2023. Os documentos exigidos para a inscrição poderão ser encaminhados, em arquivo 
digital, por correio eletrônico (e-mail: ciencia.animal.evz@ufg.br) para o endereço 
https://ppgca.evz.ufg.br/n/161181-processoseletivo-2023, até a data limite para 
inscrição. 

Leia-se: 
 
5.2 A inscrição dos(as) candidatos(as) para os cursos de Mestrado e Doutorado deverá 
ser realizada por meio de modelos de formulários próprios, em anexo (Anexo II), e 
disponíveis no site do PPGCA https://ppgca.evz.ufg.br/n/161181-processo-seletivo-
2023. Os documentos exigidos para a inscrição poderão ser encaminhados, em arquivo 
digital, por correio eletrônico (e-mail: ciencia.animal.evz@ufg.br), até a data limite para 
inscrição. 
 
Onde se lê: 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 A seleção constará de três etapas, a saber: 

5.1.1 Prova de suficiência em língua 

a) Inglesa [eliminatória para todos(as) os(as) candidatos(as)brasileiros(as) ou de países 

lusófonos] 

b) Portuguesa [eliminatória apenas para candidatos(as) estrangeiros(as)não lusófonos(as)]; 

5.1.2 Avaliação de projetos (eliminatória e classificatória); 

5.1.3 Prova de títulos (classificatória). 

 

6.2 Primeira etapa da seleção - Prova escrita de suficiência na língua inglesa (PI). 

5.2.1 Essa etapa é obrigatória a todos(as) candidatos(as) que não apresentarem, no ato da inscrição, 



documento comprobatório de aprovação em exame de suficiência ou proficiência em língua 

inglesa aceito pelo PPGCA, conforme as informações em anexo, e desde que realizado nos 

últimos três anos, contados a partir do último de dia inscrição. 

a. Essa etapa é ELIMINATÓRIA e não será computada para efeito do cálculo da média final. 

b. A prova de suficiência na língua inglesa constará de tradução e interpretação de texto, com 

permissão de consulta a dicionários inglês-inglês e inglês-português impressos e individuais e 

ocorrerá de forma on-line (informações adicionais no Anexo VII disponível em  

 (https://ppgca.evz.ufg.br/n/161181-processo-seletivo-2023). 

c. A prova de suficiência em inglês será realizada de acordo com o cronograma. A avaliação será 

feita por uma banca de dois(duas) examinadores(as), entre os(as) integrantes da Coordenadoria 

do PPGCA e receberão, de cada um(a), uma nota de 0 a 10. A nota do(a) candidato(a) será a 

média aritmética da pontuação atribuída pelos(as) avaliadores(as). 

d. A divulgação do resultado da 1ª etapa será realizada de acordo com o cronograma. O prazo 

recursal é de 48 horas. O resultado final da 1ª etapa será divulgado e será divulgado de acordo 

com o cronograma. 

e. Serão avaliados interpretação, domínio do conteúdo e coerência de ideias, e o(a) candidato(a) 

terá duas horas para realizar a prova; será atribuída, ao final dessa avaliação, uma nota de zero 

a dez. 

f. Será ELIMINADO(A) o(a) candidato(a) que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) para doutorado e 

mestrado. 

g. Para serem dispensados(as) dessa etapa, os(as) candidatos(as) deverão, no ato da inscrição, 

apresentar certificado de suficiência em língua inglesa. Serão aceitos os seguintes documentos: 

● Certificado em exame de língua inglesa realizado pelo Centro de Avaliação de Suficiência em 

Língua Estrangeira (CASLE) da Faculdade de Letras (https://casle.letras.ufg.br/) (mínimo 60%). 

● Certificado de aprovação em exame de língua inglesa realizado, por Faculdade de Letras de 

Universidades reconhecidas (mínimo 60%). 

● Test of English as Foreign Language- TOEFL com pontuação mínima de 420. 

● International English Language Test - IELTS com pontuação mínima de 5. 

● First Certificate in English - FCE/Cambridge. 

● Certificate in Advanced English - CAE/Cambridge. 

● Certificate of Proficiency in English - CPE/ Cambridge, emitido pela Universidade de 

Cambridge com validade permanente. 

● Test of English for International Communication - TOEIC com pontuação mínima de 550. 

● TESE Prime (www.teseprime.org) Exame: Test of English for Academic Purposes (TEAP), nota 

mínima de 60 pontos. 

● Aprovação em prova de suficiência em língua inglesa em processos seletivos anteriores do 

PPGCA/UFG ou em outros programas de pós-graduação de Instituições de Ensino Superior, 

reconhecidas e recomendadas pela CAPES/MEC nos últimos três anos. 

 



6.3 Primeira etapa da seleção - Para candidatos(as) estrangeiros(as) não lusófonos - Prova escrita 

de suficiência na língua portuguesa (PP) 

5.3.1 Essa etapa é obrigatória aos(às) candidatos(as) estrangeiros(as) cuja língua materna não seja 

o português e que não apresentarem, no ato da inscrição, documento comprobatório de 

aprovação em exame de suficiência em língua portuguesa aceito pelo PPGCA conforme as 

informações em anexo, realizado nos últimos três anos. 

a. Essa avaliação é ELIMINATÓRIA e não será computada para efeito do cálculo da média final. 

b. Serão avaliados interpretação, domínio do conteúdo e coerência de ideias, e o(a) candidato(a) 

terá duas horas para realizar a prova; será atribuída, ao final dessa avaliação, uma nota de zero 

a dez. 

c. Será ELIMINADO(A) o(a) candidato(a) que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) para doutorado e 

mestrado. 

5.4. Segunda etapa da seleção - Avaliação do Projeto (AP) de tese e dissertação 

a. Essa etapa é de caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO. 

b. Essa etapa será constituída pela avaliação do projeto de dissertação/tese e pela prova oral. A 

avaliação do projeto de dissertação ou tese incluirá a análise do material em PDF, encaminhado 

por e-mail no ato da inscrição e serão pontuadas a estrutura formal do texto e a análise do 

conteúdo do projeto (ficha de avaliação com a respectiva pontuação disponível na página do 

PPGCA -  https://ppgca.evz.ufg.br/n/161181-processo-seletivo-2023 Anexo VIII), e sua 

apresentação pelo(a) candidato(a). Serão avaliadas a estrutura formal do texto e a análise do 

conteúdo do projeto. Na prova oral serão avaliados os conhecimentos gerais sobre assuntos 

relacionados à pesquisa e pós-graduação, a capacidade de argumentação, a expressão oral de 

ideias, a articulação do raciocínio cognitivo, a consistência teórico-metodológica e a 

capacidade de inserção na área de pesquisa escolhida. 

c. As normas de escrita do projeto estão disponíveis na página do PPGCA - 

 https://ppgca.evz.ufg.br/n/161181-processo-seletivo-2023- Anexo VIII) 

d. Os projetos serão avaliados por uma banca de dois(duas) examinadores(as), entre os(as) 

integrantes da Coordenadoria do PPGCA e receberão, de cada um(a), uma nota de 0 a 10. A 

nota do(a) candidato(a) será a média aritmética da pontuação atribuída pelos(as) 

avaliadores(as). 

e. Será ELIMINADO(A) o(a)candidato(a) que obtiver média, nessa etapa de seleção, inferior a 

7,0 (sete) para doutorado e 6,0 (seis) para o mestrado. 

 

5.5. Terceira etapa da seleção - Prova de Títulos (PT) 

a. Essa etapa da avaliação é CLASSIFICATÓRIA. 

b. Os currículos serão avaliados e pontuados de acordo com o Formulário de Currículo 

Padronizado (FCP) (https://ppgca.evz.ufg.br/n/161181-processo-seletivo-2023) - Anexo III 

editável), para todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos(as).As atividades não comprovadas não 

serão pontuadas. 



c. Os currículos serão avaliados e pontuados por uma banca composta por dois(duas) integrantes 

da Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos. A conferência da documentação e pontuação 

será feita de modo simultâneo e consensual, derivando da análise pontuação única, que será 

convertida em nota.  

d. O número de pontos obtidos no FCP será o somatório entre: A. Atividades acadêmicas 

(máximo 30 pontos); B. Produção Científica e Tecnológica (máximo de 50 pontos); C. 

Experiência Profissional relacionada às Ciências Veterinárias, Biológicas e da Saúde (máximo 

20 pontos). 

e. A nota dos currículos será obtida pela conversão dos pontos alcançados pelo(a) candidato(a) 

(máximo de 100) em nota de zero a 10. 

 

5.6. Cálculo da nota final do processo seletivo para os níveis mestrado e doutorado 
 

Leia-se: 
 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1  A seleção constará de três etapas, a saber: 

6.1.1 Prova de suficiência em língua 

a) Inglesa [eliminatória para todos(as) os(as) candidatos(as)brasileiros(as) ou de países 

lusófonos] 

b) Portuguesa [eliminatória apenas para candidatos(as) estrangeiros(as)não lusófonos(as)]; 

6.1.2 Avaliação de projetos (eliminatória e classificatória); 

6.1.3  Prova de títulos (classificatória). 

 

6.2 Primeira etapa da seleção - Prova escrita de suficiência na língua inglesa (PI). 

6.2.1 Essa etapa é obrigatória a todos(as) candidatos(as) que não apresentarem, no ato da inscrição, 

documento comprobatório de aprovação em exame de suficiência ou proficiência em língua 

inglesa aceito pelo PPGCA, conforme as informações em anexo, e desde que realizado nos 

últimos três anos, contados a partir do último de dia inscrição. 

a. Essa etapa é ELIMINATÓRIA e não será computada para efeito do cálculo da média final. 

b. A prova de suficiência na língua inglesa constará de tradução e interpretação de texto, com 

permissão de consulta a dicionários inglês-inglês e inglês-português impressos e individuais e 

ocorrerá de forma on-line (informações adicionais no Anexo VII disponível em  

 (https://ppgca.evz.ufg.br/n/161181-processo-seletivo-2023). 

c. A prova de suficiência em inglês será realizada de acordo com o cronograma. A avaliação será 

feita por uma banca de dois(duas) examinadores(as), entre os(as) integrantes da Coordenadoria 

do PPGCA e receberão, de cada um(a), uma nota de 0 a 10. A nota do(a) candidato(a) será a 

média aritmética da pontuação atribuída pelos(as) avaliadores(as). 



d. A divulgação do resultado da 1ª etapa será realizada de acordo com o cronograma. O prazo 

recursal é de 48 horas. O resultado final da 1ª etapa será divulgado e será divulgado de acordo 

com o cronograma. 

e. Serão avaliados interpretação, domínio do conteúdo e coerência de ideias, e o(a) candidato(a) 

terá duas horas para realizar a prova; será atribuída, ao final dessa avaliação, uma nota de zero 

a dez. 

f. Será ELIMINADO(A) o(a) candidato(a) que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) para doutorado e 

mestrado. 

g. Para serem dispensados(as) dessa etapa, os(as) candidatos(as) deverão, no ato da inscrição, 

apresentar certificado de suficiência em língua inglesa. Serão aceitos os seguintes documentos: 

● Certificado em exame de língua inglesa realizado pelo Centro de Avaliação de Suficiência em 

Língua Estrangeira (CASLE) da Faculdade de Letras (https://casle.letras.ufg.br/) (mínimo 60%). 

● Certificado de aprovação em exame de língua inglesa realizado, por Faculdade de Letras de 

Universidades reconhecidas (mínimo 60%). 

● Test of English as Foreign Language- TOEFL com pontuação mínima de 420. 

● International English Language Test - IELTS com pontuação mínima de 5. 

● First Certificate in English - FCE/Cambridge. 

● Certificate in Advanced English - CAE/Cambridge. 

● Certificate of Proficiency in English - CPE/ Cambridge, emitido pela Universidade de 

Cambridge com validade permanente. 

● Test of English for International Communication - TOEIC com pontuação mínima de 550. 

● TESE Prime (www.teseprime.org) Exame: Test of English for Academic Purposes (TEAP), nota 

mínima de 60 pontos. 

● Aprovação em prova de suficiência em língua inglesa em processos seletivos anteriores do 

PPGCA/UFG ou em outros programas de pós-graduação de Instituições de Ensino Superior, 

reconhecidas e recomendadas pela CAPES/MEC nos últimos três anos. 

 

6.3 Primeira etapa da seleção - Para candidatos(as) estrangeiros(as) não lusófonos - Prova escrita 

de suficiência na língua portuguesa (PP) 

6.3.1 Essa etapa é obrigatória aos(às) candidatos(as) estrangeiros(as) cuja língua materna não seja 

o português e que não apresentarem, no ato da inscrição, documento comprobatório de 

aprovação em exame de suficiência em língua portuguesa aceito pelo PPGCA conforme as 

informações em anexo, realizado nos últimos três anos. 

a. Essa avaliação é ELIMINATÓRIA e não será computada para efeito do cálculo da média final. 

b. Serão avaliados interpretação, domínio do conteúdo e coerência de ideias, e o(a) candidato(a) 

terá duas horas para realizar a prova; será atribuída, ao final dessa avaliação, uma nota de zero 

a dez. 

c. Será ELIMINADO(A) o(a) candidato(a) que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) para doutorado e 

mestrado. 



6.4. Segunda etapa da seleção - Avaliação do Projeto (AP) de tese e dissertação 

a. Essa etapa é de caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO. 

b. Essa etapa será constituída pela avaliação do projeto de dissertação/tese e pela prova oral. A 

avaliação do projeto de dissertação ou tese incluirá a análise do material em PDF, encaminhado 

por e-mail no ato da inscrição e serão pontuadas a estrutura formal do texto e a análise do 

conteúdo do projeto (ficha de avaliação com a respectiva pontuação disponível na página do 

PPGCA -  https://ppgca.evz.ufg.br/n/161181-processo-seletivo-2023 Anexo VIII), e sua 

apresentação pelo(a) candidato(a). Serão avaliadas a estrutura formal do texto e a análise do 

conteúdo do projeto. Na prova oral serão avaliados os conhecimentos gerais sobre assuntos 

relacionados à pesquisa e pós-graduação, a capacidade de argumentação, a expressão oral de 

ideias, a articulação do raciocínio cognitivo, a consistência teórico-metodológica e a 

capacidade de inserção na área de pesquisa escolhida. 

c. As normas de escrita do projeto estão disponíveis na página do PPGCA - 

 https://ppgca.evz.ufg.br/n/161181-processo-seletivo-2023- Anexo VIII) 

d. Os projetos serão avaliados por uma banca de dois(duas) examinadores(as), entre os(as) 

integrantes da Coordenadoria do PPGCA e receberão, de cada um(a), uma nota de 0 a 10. A 

nota do(a) candidato(a) será a média aritmética da pontuação atribuída pelos(as) 

avaliadores(as). 

e. Será ELIMINADO(A) o(a)candidato(a) que obtiver média, nessa etapa de seleção, inferior a 

7,0 (sete) para doutorado e 6,0 (seis) para o mestrado. 

 

6.5. Terceira etapa da seleção - Prova de Títulos (PT) 

a. Essa etapa da avaliação é CLASSIFICATÓRIA. 

b. Os currículos serão avaliados e pontuados de acordo com o Formulário de Currículo 

Padronizado (FCP) (https://ppgca.evz.ufg.br/n/161181-processo-seletivo-2023) - Anexo III 

editável), para todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos(as).As atividades não comprovadas não 

serão pontuadas. 

c. Os currículos serão avaliados e pontuados por uma banca composta por dois(duas) integrantes 

da Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos. A conferência da documentação e pontuação 

será feita de modo simultâneo e consensual, derivando da análise pontuação única, que será 

convertida em nota.  

d. O número de pontos obtidos no FCP será o somatório entre: A. Atividades acadêmicas 

(máximo 30 pontos); B. Produção Científica e Tecnológica (máximo de 50 pontos); C. 

Experiência Profissional relacionada às Ciências Veterinárias, Biológicas e da Saúde (máximo 

20 pontos). 

e. A nota dos currículos será obtida pela conversão dos pontos alcançados pelo(a) candidato(a) 

(máximo de 100) em nota de zero a 10. 

 

6.6. Cálculo da nota final do processo seletivo para os níveis mestrado e doutorado 
 



No Anexo VIII – Ficha de Avaliação dos Projetos 
 
Onde se lê: 
 

Nota total do projeto = Avaliação do projeto escrito + Avaliação oral : (Valor: 0 a 5,0) 

Leia-se: 
 

Nota total do projeto = Avaliação do projeto escrito + Avaliação oral : (Valor: 0 a 10,0) 
 
 

 
Permanecem inalterados todos os outros itens do Edital. 

 
 

Goiânia, 21 de novembro de 2022. 
 
 
 
 

                                                     
Prof.ª Dr.ª Ana Flávia Machado Botelho 

Coordenadora do PPGCA 
EVZ/UFG 


