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SELEƒ„O PARA O MESTRADO EM CI…NCIA ANIMAL – 2013
1. A Coordena€•o do Programa de P‚s-Gradua€•o em Ciƒncia Animal – …rea de Concentra€•o em
Produ€•o Animal com as seguintes linhas: Ecologia Aqu†tica e Aq‡icultura; Nutri€•o Animal e
Forragicultura; Gest•o de Sistemas Pecu†rios; Reprodu€•o, Melhoramento e Conserva€•o Animal e
Sanidade Animal, de responsabilidade da Universidade Federal do Par†, Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecu†ria - Amazˆnia Oriental e Universidade Federal Rural da Amazˆnia comunica
que as inscri€‰es ao Processo de Sele€•o de Candidatos para a Turma 2013 estar•o abertas no
perŠodo de 01 de outubro a 01 de novembro de 2012, para um total de 31 vagas distribuŠdas entre
os orientadores do Curso.

1.1 Ressalta-se que os candidatos ser‡o selecionados de acordo com a disponibilidade de
vaga de cada Professor/Orientador constante no ANEXO I, estando, portanto o aluno
concorrendo ˆ vaga ofertada pelo pretendido orientador.

2. Inscri‰‡o dos candidatos para Sele‰‡o-2013:
Poder•o participar da sele€•o do Curso de Mestrado em Ciƒncia Animal os graduandos e graduados
em Medicina Veterin†ria, Biologia, Zootecnia, Agronomia e †reas afins. No ato da inscri€•o, os
candidatos dever•o apresentar:

2.1. Formul†rio devidamente preenchido (ANEXO II);
2.2. C‚pia autenticada do diploma de gradua€•o expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente
reconhecido pelo MEC ou documento que comprove estar o candidato em condi€‰es de concluir a
gradua€•o antes do perŠodo de matricula na p‚s-gradua€•o, ficando tal registro condicionado ‹
comprova€•o de conclus•o da gradua€•o;
2.3. C‚pia autenticada da Carteira de Identidade e CPF;
2.4. C‚pia autenticada do comprovante de estar em dia com as obriga€‰es eleitorais;
2.5. C‚pia autenticada do comprovante de estar em dia com as obriga€‰es militares (candidatos do
sexo masculino);
2.6. 2 (duas) fotografias 3 x 4;
2.7. Curriculum Vitae no modelo Lattes - CNPq devidamente comprovado atravŒs da certifica€•o dos
comprovantes (c‚pias de certificados);
2.8. C‚pia autenticada do hist‚rico escolar da gradua€•o;
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2.9. A autentica€•o das c‚pias dos certificados e demais documentos necess†rios a inscri€•o,
dever† ser feita em cart‚rio ou pela apresenta€•o dos originais junto ‹ secretaria do Curso no ato da
inscri€•o;
2.10. Carta de aceita€•o do prov†vel orientador, ficando o mesmo respons†vel pela orienta€•o, caso
o candidato seja aprovado na sele€•o.
2.11. As inscri€‰es ser•o realizadas no Campus da UFPA em BelŒm - PA - Campus Universit†rio do
Guam† – Protocolo da P‚s-gradua€•o do Programa de P‚s-Gradua€•o em Ciƒncia Animal
(PPGCAN), que fica no N•cleo de Ciƒncias Agr†rias e Desenvolvimento Rural, no hor†rio de 08:00h
‹s 12:00h;
2.12. Ser•o aceitas inscri€‰es por correio postal (somente SEDEX), desde que postadas atŒ a data
limite anunciada neste edital (01/11/2012) e atendendo ‹s exigƒncias do item 1 deste Edital,
endere€adas ‹ Universidade Federal do Par• – NŠcleo de Ci‹ncias Agr•rias e Desenvolvimento
Rural – Programa de PŒs-gradua‰‡o em Ci‹ncia Animal – Rua Augusto Corr‹a, n• 01 –Campus
Universit•rio do Guam• – 66.075-900 – BelŽm-PA.
2.13. O candidato poder† inscrever-se por meio de procura€•o especŠfica para esse fim, sendo
necess†ria autentica€•o em cart‚rio;
2.14. Ser•o indeferidas as inscri€‰es do candidato (a) que n•o cumprir qualquer dos itens acima;
2.15. Para a realiza€•o das provas ser† necess†ria apresenta€•o de documento de identidade
original com foto (RG, CNH, etc.), juntamente com o comprovante entregue no ato da inscri€•o. S‚
poder•o realizar a prova os candidatos que tiverem sua inscri€•o homologada de acordo com o
cronograma da sele€•o;
2.16. Os candidatos n‡o aprovados na sele€•o poder•o retirar seus documentos na Secretaria do
Programa, atŒ um mƒs ap‚s a divulga€•o do resultado da 1Ž (primeira) etapa. Findo este prazo os
documentos ser•o descartados;
2.17. Ser† acatada a inscri€•o de alunos concluintes da Gradua€•o, os quais dever•o apresentar o
Diploma de Graduado ou declara€•o equivalente no ato da matrŠcula no Curso, que ocorrer† entre os
dias 01/03/2013 e 30/04/2013.

3. Etapas da sele‰‡o:
O processo de sele€•o ser† dividido em duas etapas e ser† realizado em BelŒm, no N•cleo de
Ciƒncias Agr†rias e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Par†, localizado no Campus
Universit†rio do Guam†, Av. Augusto Correa No. 01, Bairro do Guam†. (CEP: 66075-900) Fone: (91)
3201-8010 / (91) 3201-8011.
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3.1. Primeira etapa - de car•ter eliminatŒrio e classificatŒrio
3.1.1. Prova de Conhecimento EspecŠfico - constar† de 1 (uma) quest•o geral referente ‹ †rea de
concentra€•o Produ€•o Animal e 6 (seis) quest‰es especŠficas relacionadas ‹ Linha de Pesquisa de
op€•o do candidato (constante na ficha de inscri€•o - Anexo II). As quest‰es ser•o discursivas e a
Bibliografia sugerida consta no Anexo III. Ser† considerado aprovado o candidato que obtiver a nota
mŠnima 7 (sete).
3.1.2. Somente participar•o da etapa II do processo de sele€•o os candidatos aprovados na etapa I.

3.2. Segunda etapa - de car•ter classificatŒrio
3.2.1. An†lise do Curriculum Vitae (ser•o seguidos os critŒrios especificados no ANEXO IV deste
Edital).

3.3. Da classifica‰‡o final:
3.3.1 A classifica€•o final ser† resultado da avalia€•o das duas etapas deste Processo Seletivo,
sendo atribuŠdo o mesmo peso para as duas etapas.

4. Cronograma
a) PerŠodo de inscri€•o: 01/10/2012 (2• feira) a 01/11/2012 (5• feira)
LOCAL: N•cleo de Ciƒncias Agr†rias e Desenvolvimento Rural – Protocolo do Programa de P‚sGradua€•o em Ciƒncia Animal – Rua Augusto Corrƒa, n• 01 –Campus Universit†rio do Guam† –
66.075-900 – BelŒm-PA.
HOR•RIO: 8:00h ˆs 12:00h.
b) Resultado das inscri€‰es homologadas: 06/11/2012 (3• feira) a 12/11/2012 (2• feira)
c) Prova escrita: 19/11/2012 (2• feira)
LOCAL: Sala de Aula da P‚s-Gradua€•o em Ciƒncia Animal – N•cleo de Ciƒncias Agr†rias e Des.
Rural, Campus Universit†rio do Guam†, UFPA.
HOR•RIO: 8:30h ˆs 12:30h.
d) Resultado da Prova escrita: 21/11/2012 (4• feira)
e) Divulga€•o de avalia€•o do CurrŠculo: 30/11/2012 (6• feira)
f) Divulga€•o do resultado final: 13/12/2012 (5• feira)
LOCAIS: Quadro de Avisos da P‚s-Gradua€•o em Ciƒncia Animal – N•cleo de Ciƒncias Agr†rias e
Desenvolvimento Rural, Campus Universit†rio do Guam† da Universidade Federal do Par†. P†gina
da P‚s-Gradua€•o em Ciƒncia Animal (www.cienciaanimal.ufpa.br).
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g) MatrŠcula dos aprovados no Curso: entre 01/03/2013 e 30/04/2013. Os alunos aprovados dever•o
apresentar, obrigatoriamente, no ato da matrŠcula o plano de trabalho referente ao primeiro semestre
letivo, contendo as disciplinas a serem cursadas, cujo calend†rio ser† disponibilizado aos
selecionados com antecedƒncia.
h) InŠcio das aulas: a ser definido.

5 – Julgamento de Curr‘culo Lattes e Recursos
5.1 Os recursos sobre a avalia€•o de CurrŠculo Lattes dever•o ser devidamente protocolados, no
programa de p‚s-gradua€•o das 08:00h as 12:00h, atŒ 72 horas ap‚s a divulga€•o dos resultados e
dever•o detalhar os pontos considerados insatisfat‚rios, de acordo com o Anexo IV obrigatoriamente
com comprova€‰es. N•o ser•o consideradas eventuais modifica€‰es de pontua€•o em raz•o de
desatualiza€•o do CurrŠculo Lattes fornecido no ato da inscri€•o.

6 - Disposi‰’es Gerais
6.1 O edital e seus anexos encontrar-se-•o disponŠveis nos endere€os www.propesp.ufpa.br e
www.cienciaanimal.ufpa.br
6.2 O Programa de P‚s-Gradua€•o em Ciƒncia Animal n•o se compromete a conceder bolsas de
estudos CAPES ou CNPq aos candidatos selecionados. As bolsas disponŠveis ser•o distribuŠdas de
acordo com a classifica€•o final do processo seletivo do PPGCAN e as normas das entidades de
fomento.
6.3 Ser•o considerados desistentes os candidatos que n•o efetuarem a matrŠcula ou apresentarem
documenta€•o incompleta.
6.4 O candidato aprovado somente poder† efetuar a matricula com o orientador que lhe forneceu a
carta de aceite, n•o ocorrendo remanejamento de vagas.
6.5 Ser•o aceitas matrŠculas atravŒs de terceiros portadores de procura€•o com assinatura do
candidato reconhecida em cart‚rio.
6.6 O resultado com a rela€•o nominal dos classificados, por etapa, no Processo Seletivo ser†
afixado no mural de comunica€•o do Programa de P‚s-Gradua€•o em Ciƒncia Animal nas
dependƒncias do N•cleo de Ciƒncias Agr†rias e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do
Par† e no site http://www.cienciaanimal.ufpa.br.
6.8 Ser† de inteira responsabilidade do candidato a procura pelas informa€‰es referentes ao
andamento do Processo Seletivo (provas, resultados da 1Ž e 2Ž fases, matrŠcula, etc.).
6.9 O aluno aprovado no processo seletivo, obrigatoriamente, dever† se submeter ao exame de
proficiƒncia em leitura em lŠngua inglesa do Instituto de Letras e Comunica€•o, Faculdade de Letras
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Estrangeiras Modernas da Universidade Federal do Par†, conforme calend†rio disponibilizado no
seguinte site http://www.ufpa.br/profile/.
6.10 Os casos omissos ser•o resolvidos pela Comiss•o do Processo de Sele€•o do Programa de
P‚s-Gradua€•o em Ciƒncia Animal.
6.11 A Comiss•o do Processo de Sele€•o de Mestrado do PPGCAN, ter† como fun€•o a
coordena€•o do processo de sele€•o. A mesma ser† composta pelos docentes: Felipe Nogueira
Domingues (Coordenador do PPGCAN), Ricardo Pedroso Oaigen (Vice-coordenador do PPGCAN),
Moyses dos Santos Miranda, JosŒ de ArimatŒia Freitas e Rossineide Martins da Rocha.

BelŒm, 28 de setembro de 2012.

Prof. Dr. Felipe Nogueira Domingues
Coordenador do Programa de PŒs-Gradua‰‡o em Ci‹ncia Animal
UFPA-EMBRAPA-UFRA

