UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO AGROPECUÁRIO
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O CURSO DE MESTRADO EM
CIÊNCIA ANIMAL 2002
A coordenação do Curso de Mestrado em Ciência Animal do Centro Agropecuário da Universidade
Federal do Pará juntamente com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, comunica que as inscrições
ao processo de seleção de alunos ao curso de Mestrado em Ciência Animal, com as áreas de concentração em
Produção Animal e Sanidade Animal, estarão abertas no período de 20 de outubro de 2001 a 20 de janeiro de
2002, para um total de 20 (vinte) vagas, nas seguintes áreas de concentração:
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM PRODUÇÃO ANIMAL:
Linhas de pesquisas:
- Pecuária bovina e bubalina (03 vaga)
- Ecologia Aquática e Aquicultura (04 vagas)
- Recursos genéticos e conservação de germoplasma (01 vaga)
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM SANIDADE ANIMAL:
Linhas de Pesquisa:
- Doenças carênciais e metabólicas dos animais domésticos (03 vagas)
- Doenças infecciosas e parasitárias dos animais domésticos (03 vagas
- Higiene e sanidade de alimentos (02 vagas)
- Biotecnologia da Reprodução (04 vaga)
2 – REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS:
2.1 – Formulário de inscrição devidamente preenchido (modelo na coordenação)
2.2 – Cópia autenticada do Diploma de Graduação em curso superior ligado as Ciências Agrárias e Ciências
Biológicas ou no caso de ainda não possuir o diploma, declaração da Instituição de estar concluindo o curso.
2.3 – Cópia autenticada do histórico escolar
2.4 – Xerox da carteira de identidade e CPF
2.5 – Comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral e com a Justiça Militar
2.6 – Curriculum vitae devidamente comprovado
2.7 – Duas fotografias 3x4
2.8 - Declaração de dedicação exclusiva ao curso (modelo na Coordenação)
2.9 – Duas cartas de recomendação (modelo na Coordenação)
2.10 – De preferência, apresentar Carta de aceitação do provável Orientador, ficando o mesmo responsável
pela orientação, caso o candidato seja aceito para o curso.
3 - CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO:
A seleção será dividida em duas etapas e será realizada em Belém, no Centro Agropecuário da
UFPA, localizado no Campus Universitário do Guamá, Av. Augusto Côrrea No. 01, Bairro do Guamá. (CEP:
66075-900) Fone: (91)211-1773 / 211-1914.
3.1 - Etapa I – De caráter eliminatório

3.1.1 - Prova escrita – Nota mínima 07
3.2 – Etapa II – De caráter classificatório
3.2.1 - Entrevista
3.2.2 - Avaliação do histórico escolar e do curriculum vitae.
3.2.3 - Prova de Inglês (permitido o uso de dicionário) – Nota mínima 07
4 – CRONOGRAMA
4.1 – Etapa I:
Prova escrita: data 04 / 02./ 2002 (segunda-feira).
Prova de inglês: data: 06 / 02./ 2002. (quarta-feira)
Divulgação dos resultados: 13 / 02./ 2002 (quarta-feira)
4.2 – Etapa II:
Avaliação do histórico escolar e do curriculum vitae: 15/ 02./ 2002 (sexta-feira).
Entrevista: data: 20 / 02./ 2002 (quarta-feira)
Divulgação dos candidatos selecionados e aceitos para o curso de Mestrado: 28 / 02./ 2002
4.3 – Início do curso: 04/03/2002 (segunda-feira)
5 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1 – Somente participarão da etapa II do processo de seleção os candidatos aprovados na etapa I
5.2 – Os candidatos selecionados, mas que não foram aprovados na prova de inglês, deverão se
submeter a uma nova avaliação no prazo máximo de seis meses, a contar da data de início do curso
de Mestrado.
5.3 – Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado do Curso de Mestrado em Ciência Animal.
Belém, dezembro de 2001
Prof. Otávio Mitio Ohashi
(Coord. Do Curso de Ciência Animal)

