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

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás - PPGCA/EVZ/UFG, torna 

público aos interessados as inscrições para o Processo Seletivo 2014, níveis 

mestrado e doutorado, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, que 

ocorrerão no período de 07/10 a 14/11/2013, de 2ª feira a 6ª feira, exceto feriados, 

das 13h00min às 17h00min. Informações adicionais acerca do Processo Seletivo 

podem ser obtidas pessoalmente na Secretaria do Programa de Pós-Graduação, 

situada na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, 

Campus II, CEP: 74001-970, Goiânia, Goiás, telefone (62) 3521-1586, e-mail: 

ppgcaevzufg@gmail.com ou na página eletrônica da Escola de Veterinária e 

Zootecnia (http://www.vet.ufg.br), no link http://www.vet.ufg.br/ppgca/, ou pela página 
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(http://www.prppg.ufg.br). 

 
 
 
 
 
 

 
Prof.ª Dr.ª Maria Clorinda Soares Fioravanti 
Sub-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG 

 
 
 
 
 
 
Aprovado:                 Visto: 
 
 
 
 
 
Prof.ª Dr.ª Divina das Dores de Paula Cardoso   Prof. Dr. Marcos Barcellos Café 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – UFG  Diretor da EVZ – UFG 

mailto:ppgcaevzufg@gmail.com
http://www.vet.ufg.br/
http://www.vet.ufg.br/ppgca/
http://www.prppg.ufg.br/


 

 

1 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 
 

EDITAL No 10/2013 
 
EDITAL 10/2013 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2014 DO PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E 

ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
 
 

CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 
 

1. APRESENTAÇÃO   

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

de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, torna público aos 

interessados as inscrições para o processo seletivo 2014 - Cursos de Mestrado e de 

Doutorado do PPGCA, que ocorrerão no período de 07/10 a 14/11/2013. O Curso de 

mestrado funciona desde 1995 e o de doutorado desde 2002, ambos com conceito 

quatro segundo a última avaliação da CAPES/MEC. 

1.2 O Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal apresenta duas áreas de 

concentração, (1) Patologia, Clínica e Cirurgia Animal (PCC) e (2) Sanidade Animal, 

Higiene e Tecnologia de Alimentos (SANHTA), sendo oferecidas vagas para os 

cursos de mestrado e de doutorado em ambas as áreas de concentração. O 

Programa tem por objetivo a capacitação de docentes, pesquisadores e profissionais 

especializados, para atender à pesquisa, ao ensino e ao desenvolvimento 

tecnológico, no campo da Ciência Animal. O Programa destina-se aos profissionais 

das áreas de Ciências Agrárias, diplomados por Instituições nacionais reconhecidas 

ou por Instituições estrangeiras equivalentes. Também serão admitidos profissionais 

das áreas afins. 

 

2. ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO/LINHAS DE PESQUISA 

I - Patologia, Clínica e Cirurgia Animal (PCC) 

a) Patobiologia animal, experimental e comparada; 

b) Técnicas cirúrgicas e anestésicas, patologia clínica cirúrgica e cirurgia 
experimental; 

c) Alterações clínicas, metabólicas e toxêmicas dos animais e meios auxiliares 
de diagnóstico. 



 

 

2 

II - Sanidade Animal, Higiene e Tecnologia de Alimentos (SANHTA) 

a) Etiopatogenia, epidemiologia, diagnóstico e controle das doenças 
infecciosas dos animais; 

b) Parasitos e doenças parasitárias dos animais; 

c) Enfermidades de importância em saúde pública; 

d) Higiene, ciência, tecnologia e inspeção de alimentos; 

e) Controle da qualidade de alimentos. 

 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 As inscrições poderão ser efetuadas no período de 07/10 a 14/11/2013, de 2ª a 

6ª feira, exceto feriados, no horário das 13h00min às 17h00min, na Secretaria do 

PPGCA, situada na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás, Campus II da UFG, CEP 74001-970, Goiânia, GO, telefone (62) 3521-1586. 

Os documentos para a inscrição dos candidatos estarão disponíveis no sítio 

eletrônico http://www.vet.ufg.br/ppgca/. 

3.2 Inscrições enviadas pelo correio somente serão aceitas desde que sejam 

postadas fora do município de Goiânia, utilizando-se SEDEX e CONSIDERANDO 

OS DOCUMENTOS POSTADOS ATÉ O DIA 14/11/2013. 

3.3 Não serão aceitas inscrições por fax e/ou correio eletrônico. 

3.4 A inscrição dos candidatos nos cursos de mestrado e de doutorado deverá ser 

realizada por meio de formulário próprio (Anexo I), disponível na página eletrônica 

do PPGCA. 

3.5 Serão admitidos, para inscrição, profissionais portadores de diploma dos cursos 

de graduação plena em Medicina Veterinária e áreas afins, reconhecidos 

oficialmente e respeitando-se as demais normas vigentes da UFG. 

3.6 Os candidatos ao curso de mestrado deverão, no ato da inscrição, apresentar 

formulário de indicação de orientação com até três prováveis orientadores (Anexo II) 

e demais documentos a que se refere o item 3.7 deste edital. Os candidatos ao 

curso de doutorado deverão apresentar, no ato da inscrição, formulário de intenção 

de provável orientação de um docente credenciado no PPGCA (Anexo III), projeto 

de tese vinculado a uma das linhas de pesquisa e de acordo com as normas do 

PPGCA (Anexo IV), bem como demais documentos a que se refere o item 3.7 deste 

edital. 

 

http://www.vet.ufg.br/ppgca/


 

 

3 

3.7 No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos: 

DOCUMENTOS CURSO 

1. Ficha de inscrição (obtida no link http://www.vet.ufg.br/ppgca/) Mestrado e 

Doutorado 

2. Cópia autenticada da carteira de identidade (RG) e do CPF Mestrado e 

Doutorado 

3. Cópia autenticada do diploma de graduação plena ou documento 

equivalente 

Mestrado e 

Doutorado 

4. Cópia autenticada do diploma de Mestrado ou documento 

equivalente 
Doutorado 

5. Ficha de currículo padronizado (FCP) devidamente comprovado 
(obtido no link http://www.vet.ufg.br/ppgca/) 

Mestrado e 

Doutorado 

6. Cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação Mestrado 

7. Cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Mestrado Doutorado 

8. Ficha de intenção de provável orientação (obtida no link 

http://www.vet.ufg.br/ppgca/) 
Mestrado 

9. Ficha de intenção de provável orientação (obtida no link 

http://www.vet.ufg.br/ppgca/) 
Doutorado 

10. Duas fotografias 3x4 recentes Mestrado e 

Doutorado 

11. Profissionais com vínculo empregatício ou servidor público 

deverão apresentar DOCUMENTO DE INTENÇÃO do empregador ou 

da autoridade competente do órgão, liberando o interessado por 

período necessário para a integralização do Curso, exceto para 

servidor da UFG. 

Mestrado e 

Doutorado 

12. Duas cópias IMPRESSAS E ENCADERNADAS do projeto de tese 

vinculado a uma das linhas de pesquisa do PPGCA (modelo padronizado 

obtido no link http://www.vet.ufg.br/ppgca/) 

Doutorado 

13. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição junto ao 

BANCO DO BRASIL S/A, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em 

favor de UFG-PPGCA/EVZ 

Mestrado e 

Doutorado 

 

3.8 Os portadores de títulos de graduação plena e/ou mestrado obtidos no exterior 

deverão apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, ou termo de 

acordo ou tratado internacional. 

3.9 A qualquer tempo o candidato poderá ser excluído do processo seletivo, desde 

que verificada qualquer falsidade nas declarações ou irregularidades nos 

documentos apresentados. 

3.10 É vetada a inscrição extemporânea. 

3.11 As informações prestadas no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO serão de inteira 

http://www.vet.ufg.br/ppgca/
http://www.vet.ufg.br/ppgca/
http://www.vet.ufg.br/ppgca/
http://www.vet.ufg.br/ppgca/
http://www.vet.ufg.br/ppgca/


 

 

4 

responsabilidade do candidato, dispondo o PPGCA do direito de não homologar a 

inscrição ou excluir do processo seletivo aquele que não apresentar a 

documentação completa, com preenchimento integral e legível do formulário e/ou se 

fornecer dados inverídicos, não cabendo recurso para este item. 

3.12 O processo de homologação das inscrições será realizado pela Comissão de 

Seleção do PPGCA e o resultado será divulgado no dia 25/11/2013, no endereço 

eletrônico http://www.vet.ufg.br/ppgca/. 

 

 

4. VAGAS 

4.1 Para o curso de mestrado será oferecido o total de vinte e quatro (24) vagas, 

distribuídas entre as duas áreas de concentração de acordo com o que segue: 

Patologia, Clínica e Cirurgia Animal, dezoito (18) vagas; e Sanidade Animal, Higiene 

e Tecnologia de Alimentos, seis (6) vagas. 

4.2 Para o curso de doutorado será oferecido o total de dezenove (19) vagas, 

distribuídas entre as duas áreas de concentração de acordo com o que segue: 

Patologia, Clínica e Cirurgia Animal, onze (11) vagas; e Sanidade Animal, Higiene e 

Tecnologia de Alimentos, oito (8) vagas. 

4.3 O número de vagas oferecidas em cada área de concentração no processo de 

seleção é fixado pela Comissão Administrativa, com base na disponibilidade e/ou 

habilitação dos professores orientadores credenciados no PPGCA (Resolução 

03/2003-PPGCA). 

4.4 Para os candidatos de que trata o item 4.3, os demais critérios e procedimentos 

de seleção serão os deste Edital. 

 

 

5. CRITÉRIOS E CRONOGRAMA PARA SELEÇÃO AO MESTRADO/2013 

O processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, nível 

mestrado, será conduzido pela Comissão de Seleção do PPGCA, composta por 

quatro representantes de cada área de concentração, escolhidos em reunião do 

Colegiado de Pós-Graduação, de acordo com o Regulamento do Programa, e 

designada por Portaria do Diretor da EVZ/UFG. 

O processo seletivo ocorrerá no período de dois a seis de dezembro de 2013. A 

seleção constará de quatro etapas, a saber: prova escrita de suficiência na língua 

inglesa, prova escrita específica para cada uma das áreas de concentração, prova 

oral e prova de títulos. As provas escrita de suficiência na língua inglesa e escrita 

http://www.vet.ufg.br/ppgca/
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específica da área de concentração serão eliminatórias. A prova oral e a prova de 

títulos serão classificatórias. 

 

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

A prova escrita de suficiência na língua inglesa constará de tradução e interpretação 

de texto, com permissão de consulta a dicionário impresso e individual. Serão 

avaliados a interpretação, o domínio do conteúdo e a coerência de ideias. O 

candidato terá duas horas para realizar a prova e será atribuída, ao final dessa 

avaliação, uma nota de zero a dez. Será eliminado o candidato que obtiver nota 

inferior a 6,0 (seis). Essa avaliação é eliminatória e terá peso 2,0 (dois) para efeito 

do cálculo da média final. 

 

5.2 Segunda etapa da seleção - Prova escrita específica da área de concentração (PE) 

A prova escrita constará de cinco (5) questões de abrangência geral, escolhidas pelo 

candidato dentre dez (10) questões apresentadas, que serão extraídas dos pontos 

divulgados para cada área de concentração. Serão avaliados a interpretação, o 

domínio do conteúdo e a coerência das ideias. O candidato terá três horas para 

realizar a prova e receberá, ao final dessa avaliação, uma nota de zero a dez. Será 

eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). Essa avaliação é 

eliminatória e terá peso 3,0 (três) para efeito do cálculo da média final. 

 

5.3 Terceira etapa da seleção - Prova oral (PO) 

A prova oral constará de cinco perguntas em que serão avaliados: (1) Expressão 

oral de ideias e articulação do raciocínio cognitivo; (2) Conhecimentos gerais de 

assuntos relacionados à pesquisa e pós-graduação; (3) Capacidade de 

argumentação do candidato; (4) Consistência teórico-metodológica; e (5) 

Capacidade de inserção na linha de pesquisa escolhida. Após soma simples, o 

candidato receberá, ao final dessa avaliação, uma nota de zero a dez. Essa 

avaliação é classificatória e terá peso 2,0 (dois) para efeito do cálculo da média final. 

 

5.4 Quarta etapa da seleção - Prova de Títulos (PT) 

Os currículos serão avaliados e valorados pela Comissão de Seleção, de acordo 

com a pontuação contida no Formulário de Currículo Padronizado (FCP), para todos 

os candidatos inscritos. O número de pontos obtidos será convertido em nota de 

zero a dez. Ao candidato que obtiver maior pontuação será atribuída a nota 10,0 

(dez). A conversão dos pontos dos demais currículos será calculada por meio de 
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regra de três simples. Essa avaliação é classificatória e terá peso 3,0 (três) para 

efeito do cálculo da média final. 

 

5.5 Resultado final da seleção - mestrado 

Para a composição da nota final (NF) do candidato, será calculada a média 

ponderada das notas da prova de inglês (PI), da prova escrita (PE), da prova oral 

(PO) e da prova de títulos (PT), sendo apresentada a classificação em ordem 

decrescente, por área de concentração, conforme a fórmula a seguir: 

NF= (0,3 PE) + (0,2 PI) + (0,2 PO) + (0,3 PT) 

NOTA: Em caso de empate na nota final, prevalecerá o candidato que obtiver a 

maior nota na prova de títulos. Caso o empate persista serão considerados como 

critérios de desempate, respectivamente: a nota da prova escrita específica, a nota 

da prova de suficiência na língua inglesa e a nota da prova oral. 

 

5.6 Cronograma de inscrições, provas e resultado do processo seletivo - mestrado 

EVENTO DATA HORÁRIO 

1. Inscrições 07/10 a 14/11/2013 13h00min às 17h00min 

2. Divulgação da homologação das 

inscrições 
25/11/2013  Após as 14h00min 

3. Primeira etapa (PI) 02/12/2013 09h00min 

4. Segunda etapa (PE) 03/12/2013 09h00min 

5. Divulgação do cronograma para a 

terceira etapa (PO) 
03/12/2013 Após as 14h00min 

6. Terceira etapa (PO) 04/12 a 06/12/2013 
Conforme cronograma 

divulgado 

7. Quarta etapa (PT) Comissão de Seleção – 02 a 06/12/2013 

8. Divulgação do resultado preliminar 11/12/2013 Após as 14h00min  

9. Prazo recursal 
Até 48 horas após a divulgação do resultado 

preliminar 

10. Divulgação do resultado final 20/12/2013 Após as 16h00min 

 

6. CRITÉRIOS E CRONOGRAMA PARA SELEÇÃO AO DOUTORADO/2013 

O processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, nível 

doutorado, será conduzido pela Comissão de Seleção do PPGCA, composta por 

quatro representantes de cada área de concentração, escolhidos em reunião do 

Colegiado de Pós-Graduação, de acordo com o Regulamento do Programa e 

designada por Portaria do Diretor da EVZ/UFG. 
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O processo seletivo ocorrerá no período de dois a seis de dezembro de 2013, 

sendo que a seleção constará de três etapas, a saber: avaliação do projeto de 

tese/arguição (AP), prova escrita de suficiência na língua inglesa (PI) e prova de 

títulos (PT), sendo que a primeira e a segunda serão eliminatórias e a terceira 

classificatória. 

NOTA: A etapa de avaliação do projeto de tese/arguição constará da apresentação 

impressa e oral do projeto de tese e prova oral, para uma banca examinadora, 

sendo o projeto vinculado a uma das linhas de pesquisa do PPGCA. Todas as salas 

para a apresentação e defesa do projeto de tese/prova oral contarão com 

equipamento multimídia (data-show). 

 

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

Essa etapa é obrigatória aos candidatos que não apresentarem, no ato da inscrição, 

documento comprobatório de aprovação em exame de suficiência em língua inglesa, 

realizado durante o curso de mestrado. Para esses candidatos, a prova escrita de 

suficiência na língua inglesa deverá ser realizada em conjunto com os candidatos ao 

mestrado, no dia 02/12/2013, às 09h00min, sendo que a mesma constará de 

tradução e interpretação de texto, com permissão de consulta a dicionário impresso 

e individual. Serão avaliados a interpretação, o domínio do conteúdo e a coerência 

de ideias. O candidato terá duas horas para realizar a prova e será atribuída, ao final 

dessa avaliação, uma nota de zero a dez. Será desclassificado o candidato que 

obtiver nota inferior a 6,0 (seis). Essa avaliação é eliminatória e não será computada 

para efeito do cálculo da média final. 

NOTA: Os candidatos que comprovarem, no ato da inscrição, a suficiência na língua 

inglesa realizada durante o mestrado serão dispensados dessa etapa. 

 

6.2 Segunda etapa da seleção - Avaliação do projeto de tese/arguição (AP) 

Essa etapa será constituída pela avaliação do projeto de tese e pela arguição. 

A avaliação do projeto de tese incluirá a análise do material impresso e sua 

apresentação pelo candidato. Na análise do exemplar impresso, entregue no ato da 

inscrição, serão avaliadas a estrutura formal do texto e a análise do conteúdo do 

projeto. Na arguição serão avaliados os conhecimentos gerais sobre assuntos 

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

expressão oral de ideias e articulação do raciocínio cognitivo, a consistência teórico-

metodológica, e a capacidade de inserção na linha de pesquisa escolhida. Ao final 

dessa avaliação será atribuída uma nota de zero a dez, sendo eliminado o candidato 

que obtiver nota inferior a 7,0 (sete). Essa avaliação terá peso 1,0 (um) para efeito 

do cálculo da média final. 
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6.3 Terceira etapa da seleção – Prova de Títulos (PT) 

Os currículos serão avaliados e valorados de acordo com a pontuação contida no 

Formulário de Currículo Padronizado (FCP), para todos os candidatos inscritos. O 

número de pontos obtidos será convertido em nota de zero a dez. Ao candidato que 

obtiver a maior pontuação será atribuída a nota 10,0 (dez). A conversão dos pontos 

dos demais currículos será calculada por meio de regra de três simples. Essa 

avaliação é classificatória e terá peso 1,0 (um) para efeito do cálculo da média final. 

 

6.4 Resultado final da seleção - doutorado 

Para a composição da nota final (NF) do candidato será calculada a média das notas 

da avaliação do projeto/arguição (AP) e da prova de títulos (PT), sendo apresentada 

a classificação em ordem decrescente, por área de concentração, conforme a 

fórmula a seguir: 

NF= (AP + PT) / 2 

NOTA: Em caso de empate na nota final, prevalecerá o candidato que obtiver a 

maior nota na prova de títulos. Caso o empate persista será considerado como 

critérios de desempate a nota da avaliação do projeto/arguição. 

 
6.5 Cronograma de inscrições, provas e resultado do processo seletivo - doutorado  

EVENTO DATA HORÁRIO 

1. Inscrições 07/10 a 14/11/2013 13h00min às 17h00min 

2. Divulgação da homologação das 

inscrições 
25/11/2013  Após as 14h00min 

3. Primeira etapa (PI) 02/12/2013 09h00min 

4. Segunda etapa (PE) 03/12/2013 09h00min 

5. Divulgação do cronograma para a 

terceira etapa (PO) 
03/12/2013 Após as 14h00min 

6. Terceira etapa (PO) 04/12 a 06/12/2013 
Conforme cronograma 

divulgado 

7. Quarta etapa (PT) Comissão de Seleção – 02 a 06/12/2013 

8. Divulgação do resultado preliminar 11/12/2013 Após as 14h00min  

9. Prazo recursal 
Até 48 horas após a divulgação do resultado 

preliminar 

10. Divulgação do resultado final 20/12/2013 Após as 16h00min 
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7. RECURSOS 

7.1 Os candidatos poderão requerer recurso de todas as etapas eliminatórias do 

processo seletivo. Para isso, o candidato deverá protocolar solicitação 

fundamentada, por escrito, na Secretaria do PPGCA, até 48 horas após a divulgação 

do resultado preliminar. 

7.2 Os recursos impetrados serão julgados pela Coordenadoria do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da EVZ/UFG. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SELEÇÃO 

8.1 Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das avaliações. O não 

comparecimento a qualquer uma das etapas do processo seletivo caracterizará 

desistência do candidato e resultará na sua eliminação do processo seletivo. 

8.2 O resultado final do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Animal, níveis mestrado e doutorado, será homologado pela Comissão 

Administrativa do PPGCA, afixado no quadro de avisos da Secretaria do PPGCA e 

disponibilizado na página eletrônica do PPGCA, no sítio http://www.vet.ufg.br/ppgca/, 

em data estabelecida no cronograma do processo seletivo, constante nos itens 5.6 e 

6.5. 

8.3 Na divulgação do resultado final do processo seletivo constarão o nome de todos 

os inscritos, suas respectivas notas em cada etapa da seleção, a nota final e a 

classificação de cada candidato por área de concentração, tendo direito à vaga 

aqueles classificados até o número disponível de vagas por nível e por área de 

concentração.  

8.4 A documentação, para fins de recursos, ficará à disposição dos candidatos a 

partir da data de divulgação do resultado final do processo seletivo. O prazo recursal 

ao processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, níveis mestrado e doutorado, será de 48 

horas, a partir do horário de divulgação do resultado final. 

8.5 Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus 

documentos na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, até 

21 de fevereiro de 2014. Findo este prazo, os documentos serão enviados à 

reciclagem. 

8.6 Todo o processo de seleção ocorrerá nas dependências da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, GO, em 

locais a serem definidos oportunamente pela Comissão de Seleção do PPGCA. A 

divulgação dessas informações ocorrerá a partir da data de publicação do Edital pela 

PRPPG, junto à Secretaria do Programa. 

http://www.vet.ufg.br/ppgca/
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8.7 A inscrição do candidato implica no aceite das normas para este processo 

seletivo, contidas em comunicados e neste edital. 

8.8 Acarretará em eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas 

definidas neste edital ou nos comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou 

descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo. 

8.9 A seleção será válida para a matrícula no primeiro semestre letivo de 2014. 

8.10 As despesas decorrentes da participação em todos os procedimentos e etapas 

do processo seletivo de que trata este edital correm por conta do candidato. 

8.12 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço residencial e/ou 

comercial, telefones de contato e endereço eletrônico na Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal, enquanto estiver participando do processo de 

seleção. 

8.13 Casos omissos a este edital serão resolvidos pela Comissão Administrativa do 

PPGCA. 

    Goiânia, 07 de outubro de 2013. 

 

 

_____________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Maria Clorinda Soares Fioravanti 
Sub-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG 
 
 

 
Visto: 
 
                                                
 
 
 

_________________________________ 
Prof. Dr. Marcos Barcellos Café 

Diretor da Escola de Veterinária e Zootecnia 
da Universidade Federal de Goiás 

 
 
Aprovado: 
 
 

_________________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Divina das Dores de Paula Cardoso 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
da Universidade Federal de Goiás. 
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ANEXO I – MODELO DA FICHA DE INSCRIÇÃO 
MESTRADO E DOUTORADO 

(não preencher este modelo, obter arquivo para preenchimento no link http://www.vet.ufg.br/ppgca/) 

http://www.vet.ufg.br/ppgca/
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ANEXO II – MODELO DO FICHA DE INTENÇÃO DE PROVÁVEL ORIENTAÇÃO - 
SOMENTE MESTRADO 

(não preencher este modelo, obter arquivo para preenchimento no link http://www.vet.ufg.br/ppgca/) 
 

 
 

 

http://www.vet.ufg.br/ppgca/
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ANEXO III – – MODELO DA FICHA DE INTENÇÃO DE PROVÁVEL ORIENTAÇÃO - 
SOMENTE DOUTORADO 

 (não preencher este modelo, obter arquivo para preenchimento no link http://www.vet.ufg.br/ppgca/) 

 

  
 
 

http://www.vet.ufg.br/ppgca/
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ANEXO IV - MODELO DO PROJETO DE TESE 

SOMENTE PARA DOUTORADO 
(não preencher este modelo, obter arquivo para preenchimento no link http://www.vet.ufg.br/ppgca/) 

 

 

http://www.vet.ufg.br/ppgca/

