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EDITAL DE SELEÇÃO 06/2018 PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ZOOTECNIA - MESTRADO 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia - PPGZ da Universidade Federal da 
Paraíba, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital que regula as condições de 
ingresso, por via de EXAME DE SELEÇÃO, no referido programa no ano letivo 2019-1. O Edital 
foi aprovado em reunião do Colegiado dia 03/10/2018, e obedece às Resoluções do CONSEPE Nº 
07/2013, que estabelece condições mínimas a serem observadas nos editais de seleção para 
ingresso nos programas de pós-graduação lato e stricto sensu da UFPB; à Resolução Nº 79/2013, 
que deu nova redação ao Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da 
UFPB, alterada parcialmente pela Resolução Nº 34/2014; à Resolução Nº 58/2016, que dispõe 
sobre ações afirmativas na Pós-Graduação stricto sensu na UFPB para candidatos autodeclarados 
e oriundos da população negra, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e pessoas com 
deficiência; e à Resolução 59/2016, que aprova o Regulamento e a Estrutura Acadêmica do 
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia - PPGZ, vinculado ao Centro de Ciências Agrárias. 

 
1. DA INSCRIÇÃO: 
As inscrições serão realizadas pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA), no período 
de 19 de novembro de 2018 até as 18 h do dia 23 de novembro de 2018, no endereço eletrônico: 
https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/processo_seletivo/ 
A inscrição ocorrerá se e somente se o(a) candidato(a) preencher cadastro online e anexar em 
ARQUIVO ÚNICO (OBRIGATORIAMENTE EM PDF) A DOCUMENTAÇÃO solicitada no 
item 2 deste edital, no primeiro campo disponível para anexar arquivo do formulário de cadastro. 
O candidato deve assegurar-se de que a qualidade de digitalização permitirá a leitura da 
documentação apresentada. 

Período do Processo Seletivo: 15/10/2018 a 08/03/2019. 
Endereço eletrônico do Programa: http://www.ufpb.br/pos/ppgz 

 
2. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
a) Requerimento ao coordenador, solicitando a inscrição no processo seletivo, conforme ANEXO 
I deste Edital; 

b) formulário de inscrição devidamente preenchido, conforme ANEXO II deste Edital; 



 

 

c) uma fotografia 3x4 recente; 
d) fotocópias da carteira de identidade ou do registro geral e do CPF, ou, se candidato não brasi-
leiro, cópia autenticada do passaporte ou do registro geral de estrangeiros;  
e) comprovante de que está em dia com as obrigações eleitorais, no caso de o candidato ser brasi-
leiro e com as obrigações militares, quando for o caso; 
f) cópia do diploma de graduação ou certidão de colação de grau em curso de graduação reconhe-
cido pelo Conselho Nacional de educação (CNE)/Ministério da Educação (MEC) ou diploma de 
graduação emitido por Instituição de Ensino Superior (IES)  estrangeira, devidamente revalidado 
nos termos da lei; ou ainda declaração/certidão de colação de grau que comprove estar o(a) candi-
dato(a) em condições de concluir o curso antes da matrícula institucional no programa; 
g) histórico escolar da graduação; 
h) link do currículo na Plataforma Lattes, ou similar, com os documentos comprobatórios referen-
tes aos últimos três anos; 
i) no caso de candidatos(as) cotistas, apresentação de auto declaração (ANEXO V) de sua condi-
ção ou pertença étnico-racial (segundo Resolução CONSEPE/UFPB Nº 58/2016); 

j) ficha de avaliação do currículo (ANEXO VI), preenchida e assinada pelo candidato; 
k) Duas cartas de referência (ANEXO VIII), preferencialmente de professores ou pesquisadores, 
quando for o caso, da instituição onde se graduou ou daquela de onde procede, que possam opinar 
sobre a capacidade do candidato em cumprir os requisitos para Mestrado. As cartas de referência 
devem ser preenchidas e assinadas pelo informante e encaminhadas diretamente ao Programa de 
Pós-Graduação em Zootecnia; 
l) apresentação de um plano com visão sintética da área em que pretende desenvolver seus estudos, 
com a identificação dos principais problemas e/ou as possíveis soluções; 
m) declaração da IES de origem, atestando a inclusão do candidato no Programa Institucional de 
Capacitação de Docentes - PIQDTEc, se for o caso; 
n) declaração de empresa ou órgão público convenente com a Universidade indicando o candidato, 
se for o caso; 

 
2.1 Não será permitida a complementação ou substituição de documentos após o término das ins-
crições. 
2.2 A homologação das inscrições, com base na análise da documentação apresentada, caberá à 
Coordenação do PPGZ. A divulgação dar-se-á na secretaria do Programa e no seu endereço ele-
trônico http://www.ufpb.br/pos/ppgz até as 18 horas da data informada no item 5 deste edital. 

 
3. DA INSTRUÇÃO SOBRE TAXA E ATENDIMENTO ESPECIAL: 
 O recolhimento da taxa de inscrição para o processo seletivo do PPGZ, no valor de R$ 
85,93 (oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) será feito, conforme a Resolução Nº 05/2005 
do Conselho Curador/UFPB, nos valores atualizados pela normativa mais recente do mesmo 
órgão, será feito pelo SIGAA, no endereço eletrônico: 
https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/processo_seletivo/ 
O PPGZ não se responsabiliza pelo não recebimento de solicitação de inscrição via internet por 
motivos de ordem técnica de computadores, congestionamento das linhas de comunicação, falhas 



 

 

de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
dos dados, salvo em casos comprovadamente reconhecidos pela UFPB. 
Após a inscrição, o candidato deverá imprimir o comprovante de pagamento da taxa de inscrição 
e encaminhá-lo ao Programa de Pós-Graduação em Zootecnia através do endereço eletrônico 
ppgz@cca.ufpb.br, até as 17 horas do primeiro dia útil após o término das inscrições. 
3.1 A isenção do pagamento da taxa de inscrição (em conformidade com o preceituado na Lei nº 
12.799/2013 c/c Decreto nº 6.593/2008) dar-se-á mediante a apresentação de diagnóstico de 
carência econômico-social emitido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (Setor de Assistência 
Social). Para obter esse documento, o(a) candidato(a) deverá apresentar-se no Setor de Assistência 
Social da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, munido dos seguintes documentos: carteira de 
Identidade e CPF, documentos que provem estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, 
comprovante de residência e comprovante de renda familiar. Aceita-se, como comprovante de 
renda familiar, um dos documentos listados abaixo: 
3.1.1 Comprovação de ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como 
bolsista integral em escola da rede privada; ou 
3.1.2 Comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
– CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; ou 

3.1.3 Comprovação de ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. 
3.2. O diagnóstico de carência econômico-social deverá ser encaminhado ao Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia através do endereço eletrônico ppgz@cca.ufpb.br obedecendo os prazos 
estabelecidos no item 5 deste edital. O PPGZ e a PRPG não se responsabilizam pelo não 
recebimento de documentação via internet por motivos de ordem técnica de computadores, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados, salvo em casos comprovadamente 
reconhecidos pela UFPB. 
3.3 A solicitação de atendimento especial (ANEXO III) deverá obedecer aos seguintes 
procedimentos: 
3.3.1 O(A) candidato(a) com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição, atendimento especial 
para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a sua realização, 
conforme previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 40 do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações. 
Deverá também submeter auto-declaração preenchida (ANEXO V). 
3.3.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas de 
conhecimento específico, poderá requerer, no ato da inscrição, esse atendimento, apresentando 
cópia da certidão de nascimento da criança até 10 (dez) dias antes das provas e levar, no dia das 
provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da 
criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no 
local de realização das provas. 
3.3.3 O(A) candidato(a) que for acometido de qualquer incapacidade motora após a inscrição no 
certame poderá solicitar atendimento especial no prazo máximo de 48 horas antes da realização 
das provas. 
 

4. DAS VAGAS: 
 O PPGZ oferece sete (sete) vagas, distribuídas entre 03 linhas de pesquisa, considerando 
a(s) área(s) de concentração, nos termos da Resolução que regulamenta o PPGZ, conforme descrito 
no ANEXO IV deste Edital.  



 

 

4.1 Para o Programa, não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas da seleção. 
4.2 Do total de vagas oferecidas, será destinada 01 (uma) vaga a candidatos autodeclarados ou 
oriundos da população negra, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e pessoas com 
deficiência, segundo a Resolução Consepe/UFPB Nº 58/2016, sendo 01 (uma) vaga na linha de 
pesquisa Produção de Não Ruminantes. 
4.3 Para concorrer às vagas mencionadas no item 4.2, os(as) candidatos(as) deverão preencher um 
dos formulários de autodeclaração constantes do ANEXO V deste Edital e encaminhá-lo junta-
mente com a documentação exigida no item 2. Os candidatos que não preencherem um dos for-
mulários de autodeclaração serão considerados inscritos para as vagas de ampla concorrência. 
4.4 O(a) candidato(a) cujo perfil permite mais do que uma opção para as vagas mencionadas no 
item 4.2 deverão eleger apenas uma das modalidades (autodeclarado negro, indígena, pessoa com 
deficiência ou pertencente a povos e comunidades tradicionais), sendo automaticamente excluído 
das demais. Não será permitida a alteração desta opção no decorrer do processo. 
4.5 Os(As) candidatos(as) inscritos para as vagas mencionadas no item 4.2 necessitam realizar 
todo o processo seletivo e serem aprovados de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital. 
4.6 Os(As) candidatos(as) autodeclarados negros, indígenas, com deficiência ou pertencentes a 
povos e comunidades tradicionais concorrerão entre si às vagas estabelecidas no item 4.2 deste 
Edital. 
4.7 Caso as vagas mencionadas no item 4.2 não sejam ocupadas, poderão ser remanejadas para 
candidatos(as) da ampla concorrência, a critério do Colegiado do PPGZ, considerando-se a ordem 
de classificação no processo seletivo. 

 
5. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Data / Período Evento 

15/10/2018 a 14/11/2018 Divulgação do edital.  

15/10/2018 a 24/10/2018 Prazo para impugnação do edital (conforme item 14 do edital) 

27/10/2018 Resultado da análise dos pedidos de impugnação. 

15/10/2018 a 29/10/2018 Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

14/11/2018 Divulgação da relação dos isentos. 

19/11/2018 a 23/11/2018 Período de inscrições. 

26/11/2018 Prazo máximo para encaminhar o comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição (até 17:00 h). 

26/11/2018 Divulgação do resultado da homologação das inscrições. 

27/11/2018 a 29/11/2018 Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da 
homologação das inscrições. 

30/11/2018  Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração e da 
homologação das inscrições.  

04/12/2018 Prova escrita. 



 

 

07/12/2018 Divulgação do resultado da prova escrita. 

10/12/2018 a 12/12/2018 Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da prova 
escrita. 

13/12/2018 Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração da prova 
escrita. 

06/02/2019 Avaliação Curricular e do CRE. 

07/02/2019 Divulgação do resultado da avaliação curricular. 

08/02/2019 a 12/02/2019 Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da 
avaliação curricular. 

13/02/2019 Divulgação do resultado das solicitações de reconsideração da 
avaliação curricular. 

14/02/2019 Divulgação do resultado do processo seletivo. 

15/02/2019 a 28/02/2019 Prazo para interposição de recursos. 

08/03/2019 Divulgação do Resultado Final. 

11/03/2019 Período de Matrícula. 
 
 
5.1 DA DURAÇÃO, DO LOCAL E HORÁRIO DAS ETAPAS 
As provas escritas teóricas terão duração de 04 (quatro) horas, com início às 08 horas do dia esta-
belecido no Cronograma do Processo Seletivo. Não será permitido ingresso de candidatos após o 
horário de início definido acima. Os locais de cada etapa do processo seletivo serão previamente 
divulgados no mural da secretaria do PPGZ e na página pública do programa, no endereço 
http://www.ufpb.br/pos/ppgz 
 
6. DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO NAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO E 
DA PARTICIPAÇÃO DE CADA UMA NO RESULTADO FINAL 
6.1 O processo seletivo será conduzido por uma comissão de seleção, constituída por docentes 
vinculados ao PPGZ. 
6.2 A seleção constará de 03 (três) ETAPAS, sendo a prova escrita de caráter eliminatório e as 
demais de caráter classificatório, sendo eliminados os candidatos que não obtiverem nota igual ou 
superior a 6,0 (seis) na prova escrita.  
6.3 As etapas classificatórias serão as seguintes: Coeficiente de rendimento escolar e Curriculum 
Lattes ou similar. 
 

7 PROVA ESCRITA  
7.1 As provas escritas serão organizadas e catalogadas, exclusivamente, por sistema codificado, 
permitindo a identificação dos(as) candidatos(as) somente após a divulgação das respectivas notas. 
7.2 Serão automaticamente eliminados do processo seletivo os(as) candidatos(as) que registrarem, 



 

 

em suas provas, assinaturas, informações pessoais ou quaisquer sinais distintivos que possibilitem 
sua identificação durante a correção. De igual modo, serão automaticamente eliminados aqueles 
flagrados utilizando aparelho eletrônico, celular ou realizando consultas a material didático, textos 
de lei ou congêneres durante a realização da prova escrita. 
7.3 A escala de avaliação utilizada na Prova Escrita será de 0 (zero) a 10,0 (dez), aplicando-se, em 
cada questão, critérios de avaliação estabelecidos pelo PPGZ. 
7.4 Somente terão acesso ao local das provas os(as) candidatos(as) que portarem documento de 
identificação com foto. 
 

7.5 DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E REFERÊNCIAS  
Conteúdos exigidos na Prova Escrita, conforme a linha de pesquisa. 

Linha de pesquisa Conteúdo exigido 

Forragicultura o Produção e manejo de pastagens 
o Conservação de forragens 
o Recuperação de pastagem 
o Ecofisiologia de plantas forrageiras 
o Estatística básica e experimental 
o Produção pecuária no Semiárido brasileiro 

Produção de Ruminantes ✓ Sistema de produção para ruminantes 
✓ Cadeia produtiva de animais ruminantes 
✓ Nutrição e Alimentação 
✓ Avaliação de produtos de origem animal 
✓ Segurança alimentar 
✓ Estatística básica e experimental 
✓ Produção pecuária no Semiárido brasileiro 

Produção de Não Ruminantes ▪ Sistema de produção para não ruminantes 
▪ Cadeia produtiva de animais não ruminantes 
▪ Nutrição e Alimentação 
▪ Avaliação de produtos de origem animal 
▪ Segurança alimentar 
▪ Estatística básica e experimental 
▪ Produção pecuária no Semiárido brasileiro 

 
 
 
7.6 BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 
 
FORRAGICULTURA 
 
ALCÂNTARA, P.B. & BUFARAH, G. Plantas forrageiras. São Paulo, Nobel, 1986, 150p. 
BANZATTO, D.A. e KRONKA, S.N. Experimentação Agrícola. FUNEP, Jaboticabal, 1989. 
CASTAGNA, A.A., ARONOVICH, N.; RODRIGUES, E.  Pastoreio Racional Voisin: manejo agroecológico de 

pastagens. Manual Técnico N.10. Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Niterói, 
2008.  

EVANGELISTA, A.R.; ROCHA, G.P. Forragicultura. Lavras: UFLA/FAEPE, 2004, 135p. 
FONSECA, D.M. ; MARTUSCELLO, J. A. Plantas Forrageiras. Viçosa, MG:Ed. UFV, 2010. 537p. 
PIMENTEL GOMES, F. Curso de estatística experimental.  11.ed., São Paulo, Livraria Nobel S.A, 1985.  430p. 
PINHEIRO MACHADO, L.C. Pastoreio Racional Voisin. 2.ed. São Paulo: Ed. Expressão Popular. 2010. 



 

 

PRADO, R.M. Manual de Nutrição de Plantas Forrageiras. Jaboticabal:FUNEP, 2008, 500p. 
RICARDO, A.R.; THIAGO, F.B.; GUSTAVO, R.S.; ANDRÉIA, L.M. Volumosos na produção de ruminantes: 

Valor alimentício de forragens. Jaboticabal: FUNEP, 2003. 264p. 
SILVA, S.C. et al. Pastagens: Conceitos básicos, Produção e Manejo. Viçosa: Suprema, 2008. 
SILVA, S.C., NASCIMENTO JÚNIOR, D. Ecofisiologia de Plantas Forrageiras. In: PEREIRA, O.G., OBEID, J.A., 

NASCIMENTO Jr., D. FONSECA, D.M., (Eds.). Simpósio sobre Manejo Estratégico da Pastagem, III, Viçosa, 
2006. Anais... Viçosa : UFV, 2006, p.1-42, 430p. 

SILVA, S.C., NASCIMENTO JÚNIOR, D.; EUCLIDES, V.B.P. Pastagens: Conceitos básicos, Produção e 
Manejo.Viçosa:Suprema, 2008. 115p. 

VIEIRA, S. Estatística Experimental. São Paulo, Editora Atlas, 1999. 185 p. 
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ALBINO, L.F. Melhoramento, raças e seus cruzamentos na pecuária de corte brasileira Pirassununga, SP: 2006. 

142p 
ALBINO, L.F. Pecuária da carne bovina. São Paulo: 2000. 134p. 
BAÊTA, F.C.; SOUZA, C.F. Ambiência em edificações rurais - conforto animal. UFV, Viçosa, 1997. 246 p. 
BERCHIELLI, T.T.; PIRES, A.V; OLIVEIRA, S.G. Nutrição de ruminantes. 6.ed. Jaboticabal: Funep, 2006. 616p.  
CHURCH, D.C., 1993. The Ruminant Animal Digestive Physiology and Nutrition.  Prospect Heights, IL: Waveland 

Press, Inc. 
FORSYTHE, Stephen J; GUIMARÃES, Maria Carolina Minardi. Microbiologia da segurança alimentar. Porto 

Alegre: Artmed, 2002, 2005, 2007. 424 p. (Biblioteca Artmed) ISBN: 9788573079883. 
FUNKE, Berdell R et al. Microbiologia. 12.ed.. Porto Alegre: Artmed, 2017. 940p. ISBN: 9788582713532. 
GOMIDE, L.A.M., RAMOS, E.M., FONTES, P.R. Tecnologia de Abate e Tipificação de Carcaças. Viçosa: Editora 

UFV, 2006. 370 p. 
JAY, James M; RECH, Rosane; TONDO, Eduardo Cesar. Microbiologia de Alimentos. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 

2005. 711p. ISBN: 9788536305073.  
KOZLOSKI, G.V. Bioquímica dos ruminantes. Santa Maria: Editora UFSM, 2002. 140p.  
LAWRIE, R.A. Ciência da Carne. Porto Alegre: Artmed. 6. ed. 2004. 384 p. 
NUNES, I. J. Nutrição Animal Básica. Belo Horizonte: FEP-MVZ, 1998, 388p. 
ORDÓÑEZ PEREDA, Juan A; MURAD, Fátima. Tecnologia de Alimentos: alimentos de origem animal, v. 2. Porto 

Alegre: Artmed, 2005, 2007. v. ISBN: 9788536304311. 
PEREIRA, J.C.C. Fundamentos de bioclimatologia aplicados à produção animal. FEPMVZ, Belo Horizonte, 

2005. 195p. 
PIRES, A. V., et al.  Bovinocultura de Corte. 1.ed. Piracicaba: FEALQ, 2010, v. 1 e 2. 
PRATA. L.F. Fundamentos de Ciência do Leite. Jaboticabal: FUNEP, 2001.287p. 
RAMOS, A.A. Contribuição ao estudo dos bubalinos. Botucatu, SP: UNESP, 2003. 578p. 
RAMOS, E.M.; GOMIDE, L.M. Avaliação da qualidade de carnes: Fundamentos e Metodologias. Viçosa: 

Editora da UFV. 2009, 599p.  
ROSALES, M.D. Influência da dieta na qualidade da carne de ovinos da raça Santa Inês. João Pessoa: [s.n.], 

2003.68p. 
SANTOS, G. T. et al.; Bovinos de leite: Inovação tecnológica e sustentabilidade. Maringá – PR, EDUEM, 2008, 

310p. 
SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal: adaptação e meio ambiente. São Paulo: Santos, 1996. 600p. 
SILVA, R.G. Introdução à bioclimatologia animal. São Paulo: Nobel. 1999. 415p. 
TEIXEIRA, J. C. et al. Avanços em produção e manejo de bovinos leiteiros. Lavras, UFLA, 2002, 266 p. 
VIEIRA, S. Estatística Experimental. São Paulo, Editora Atlas, 1999. 185 p. 
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D’MELLO, J. P. F. Amino Acids in Animal Nutrition. Edinburg, UK: Cabi Publishing, 2003, 513p 
FERREIRA, R.A. Maior produção com melhor ambiente para aves, suínos e bovinos. Aprenda Fácil, Viçosa, 

2005. 371p. 
FORSYTHE, Stephen J; GUIMARÃES, Maria Carolina Minardi. Microbiologia da segurança alimentar. Porto 
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FUNKE, Berdell R et al. Microbiologia. 12.ed.. Porto Alegre: Artmed, 2017. 940p. ISBN: 9788582713532. 
JAY, James M; RECH, Rosane; TONDO, Eduardo Cesar. Microbiologia de Alimentos. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 

2005. 711p. ISBN: 9788536305073.  
LANA, G. R. Q. Avicultura. Recife: Rural Ltda, 2000, 268p 
MACARI, M. Manejo da Incubação. 1.ed. CAMPINAS: FACTA, 2003. 
MACARI, M., GONZALEZ, E., FURLAN, R.L. Fisiologia Aviária Aplicada a Frangos de Corte. 1.ed. 

CAMPINAS: FACTA, 2004. 
MENDES, A.A., NÃÃS, I.A., MACARI, M. Produção de frangos de corte. Campinas: FACTA, 2004. 
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8. DA ANÁLISE CURRICULAR E PONTUAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA  
A avaliação do currículo obedecerá a tabela de pontuação para avaliar produção acadêmica dos 
(as) candidatos (as), presente no ANEXO VI deste Edital. Só serão pontuados itens da ficha de 
avaliação do currículo comprovados com a devida documentação. O candidato deve assegurar-se 
de que a qualidade de digitalização permitirá a leitura da documentação apresentada. Os 
documentos que não forem legíveis após a digitalização não serão pontuados. 

 
9. COEFICIENTE DE RENDIMENTO ESCOLAR 
Este Coeficiente será calculado com base nas notas obtidas pelo aluno em todas as disciplinas 
cursadas e aprovadas durante a graduação, e não será considerada a carga horária específica de 
cada disciplina.  
O CRE será obtido através da equação: 

CRE = (N1+ N2 + ... + Nn )/ NTDC, onde: 
N = nota obtida na disciplina 

NTDC = número total de disciplinas cursadas e aprovadas durante o curso. 
Observações: 
Para candidatos oriundos de instituições cujo sistema de avaliação baseia-se em conceitos, serão 
consideradas as seguintes equivalências entre notas e conceitos:  
A = 9,5; B = 8,0 e C = 6,5. (Resolução 12/2000-CONSEPE/UFPB). 
 



 

 

 

10. CLASSIFICAÇÃO FINAL 
10.1. A nota final (NF) de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas em todas as 
etapas, sendo os pesos de cada uma os seguintes: 
10.1.1 Prova escrita (PE), conforme item 7.3: Peso 4 (quatro) 
10.1.2 Coeficiente de rendimento escolar (CRE), calculado conforme estabelecido no item 9: Peso 
3 (três) 

10.1.3 Curriculum Lattes ou similar (CV), conforme item 8: Peso 3 (três) 
10.1.4 A nota final será calculada, para todas as linhas de pesquisa do PPGZ, por meio da seguinte 
equação. 
NF = (4*PE + 3*CRE + 3*CV)/10 
Onde: NF = nota final; PE = prova escrita; CRE = coeficiente de rendimento escolar; CV = 
curriculum Lattes ou similar. 

 
11. DO RESULTADO  
11.1 Será considerado aprovado o(a) candidato(a) que obtiver média final igual ou superior a 6,0 
(seis).  
11.2 Será considerado(a) aprovado(a) e classificado(a) o(a) candidato(a) cuja média final for igual 
ou superior a 6,0 (seis) e compatível com o número total de vagas oferecidas pelo programa, após 
a hierarquização dos resultados pela sequência decrescente das notas obtidas. 
 

12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
Caso haja coincidência de pontuação entre dois ou mais candidatos, o desempate será feito com 
base na seguinte ordem: 
12.1 Maior nota da prova escrita; 

12.2 Maior média de CRE; 
12.3 Maior nota de Curriculum Lattes ou similar; e 

12.4. Candidato mais idoso (lei 10.741/2013, Estatuto do Idoso). 
 
13. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS APÓS CADA ETAPA DO PRO-
CESSO SELETIVO 
A divulgação dos resultados do Exame de Seleção será feita mediante fixação de lista de aprovados 
e suas notas respectivas no mural da secretaria do PPGZ e no seu endereço eletrônico 
http://www.ufpb.br/pos/ppgz 
 

14. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSOS E PRAZOS 
14.1 Será garantido ao(à) candidato(a) o direito de entrar com pedido de reconsideração do resul-
tado em cada etapa de caráter eliminatório/classificatório do processo seletivo, obedecendo aos 
prazos estabelecidos no cronograma (item 5). 



 

 

14.2 Será garantido ao(à) candidato(a) o direito de entrar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, com 
recurso do resultado final do processo seletivo, conforme cronograma (item 5).  
14.3 Os pedidos de reconsideração e/ou de recurso, conforme ANEXO VII deste Edital, deverão 
ser encaminhados à coordenação do PPGZ através do endereço eletrônico ppgz@cca.ufpb.br; 
14.3.1 Os pedidos de reconsideração serão julgados pela comissão de seleção. 

14.3.2 Os recursos serão julgados pelo Colegiado do PPGZ. 
14.4 Não serão aceitos pedidos de reconsideração e/ou recurso fora dos prazos estabelecidos no 
cronograma (item 5).  
14.5 Os resultados dos pedidos de reconsideração e/ou recurso serão divulgados no mural da se-
cretaria do PPGZ e no seu endereço eletrônico (http://www.ufpb.br/pos/ppgz), até as 18 horas da 
data indicada no item 5 deste edital. 

 
15. DO RESULTADO FINAL 
A divulgação do resultado final do processo seletivo, com os nomes dos candidatos aprovados e 
classificados em ordem decrescente das médias finais obtidas no certame, será feita em duas listas: 
uma apresentando os candidatos aprovados em ampla concorrência e outra com os candidatos 
aprovados nas vagas destinadas às ações afirmativas. 

 
16. DA MATRÍCULA INSTITUCIONAL E DA DOCUMENTAÇÃO 
16.1 O(A) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) no processo seletivo deverá efetuar sua 
matrícula, no dia 11 de março de 2019, no horário das 08 h às 18 h, na secretaria do PPGZ, 
mediante a apresentação da cópia legível dos seguintes documentos: Cédula de Identidade, CPF e 
Diploma de graduação, que serão conferidas com o original pelo servidor responsável pela 
matrícula, e uma foto 3x4 recente, além do formulário de matrícula devidamente preenchido, 
disponível no endereço  http://www.ufpb.br/pos/ppgz, na aba Documentos. Caso o candidato(a) 
aprovado(a) e classificado(a) no processo seletivo ainda não tenha o diploma de graduação 
emitido, ele deverá apresentar certidão de colação de grau em curso de graduação reconhecido 
pelo Conselho Nacional de educação (CNE)/Ministério da Educação (MEC) e atentar-se para os 
prazos estabelecidos para apresentação do diploma à Secretaria do PPGZ, conforme estabelece a 
Resolução Nº 79/2013, que deu nova redação ao Regulamento Geral dos Programas de Pós-
Graduação stricto sensu da UFPB. 
16.2 O(A) candidato(a) estrangeiro(a) aprovado(a) e classificado(a) no processo seletivo deverá 
efetuar sua matrícula, no dia 11 de março de 2019, no horário das 08 h às 18 h, na secretaria do 
PPGZ, mediante a apresentação da cópia legível dos seguintes documentos: Registro Nacional do 
Estrangeiro ou Passaporte, e Diploma de graduação emitido por Instituição de Ensino Superior 
(IES) estrangeira, devidamente revalidado nos termos da lei, que serão conferidas com o original 
pelo servidor responsável pela matrícula, e uma foto 3x4 recente, além do formulário de matrícula 
devidamente preenchido, disponível no endereço 
https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/processo_seletivo/  

 
Endereço eletrônico do Programa: http://www.ufpb.br/pos/ppgz 

 
Casos omissos serão tratados pela Comissão de Seleção sem prejuízo do proclamado no Edital. 



 

 

Comissão de Seleção  

Profa. Patrícia Emília Naves Givisiez (Presidente) 
Prof. Divan Soares da Silva 

Prof. Ariosvaldo Nunes de Medeiros  
Prof. Edilson Paes Saraiva 

Prof. Leonardo Augusto Fonseca Pascoal 
Prof. Fernando Guilherme Perazzo Costa 

 
 

João Pessoa, 15/10/2018. 
 

_____________________________ 
ASSINATURA DO PRESIDENTE 

  



 

 

ANEXO I 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  

 
 

 
 

Eu, ______________________________________________, venho requerer a V. Sª. inscrição 

no Processo de Seleção ____/20___do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, em nível de 

Mestrado, da Universidade Federal da Paraíba. 

 
 

 
 Nestes Termos, 

 Pede Deferimento. 
 

 
 

João Pessoa, _____ de ____________ de _____ 

 

 
 

 
 

____________________________________________________ 
Requerente 

 

  



 

 

ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PROCESSO DE SELEÇÃO ___/20____ 
 
     1. Dados pessoais 

Nome civil:  _____________________________________________________  
Nome social:*________________________________________________________ 
Identidade de gênero:*_________________________________________________ 
Sexo: (   ) M (   ) F   Data nascimento:_____/______/_______ 
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: _____________________ 
Filiação: Pai _______________________________________________________ 
Mãe: _____________________________________________________________ 
RG/RNE: _____________ Emissor: _________ Data emissão: _______________ 
Título de Eleitor: _____________ Seção: ___________ Zona: ________________ 
CPF: _______________ Reservista: ___________Emissão: _________________ 
Passaporte: _______________ País emissor: _________ 
Link do Currículo Lattes: _____________________________________________ 
 
2. Endereço Residencial 
Rua/Av.: ______________________________________________________ 
Bairro: _______________ Cidade: _____________ UF: ________ 
CEP: ________________ Fone (     ) _____________ 
E-mail: ____________________________________ 
 
3. Informações acadêmicas: 
Graduação: ______________________ 
Instituição: ______________________ Ano: ___________ 
 
4. Inscrição para: 
Mestrado (    ) 

 
Linha de Pesquisa: (  ) ______________________________ 

(  ) ______________________________ 
 (  ) ______________________________ 

Professor Orientador Pretendido: _______________________________ (1ª opção) 
     _______________________________ (2ª opção) 
     _______________________________ (3ª opção) 
 
5. O candidato exerce alguma atividade profissional? (   ) sim   (   ) não 
Função:  ________________________________________________________ _ 
Instituição: ______________________________________________________ _ 
Endereço completo: _______________________________________________ _ 
 
6. Informações complementares: 
 
 
 

  



 

 

ANEXO III 
 

Requerimento de atendimento especializado ou específico  

PROCESSO SELETIVO _____/______ 
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 

 
SOCITAÇÃO: 
Eu, ________________________________________________________________, telefone 
para contato __________________________, candidato(a) ao Processo Seletivo __/20__ do 
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, em nível de Mestrado, informo que tenho Neces-
sidade Educativa Especial e solicito as providências necessárias para realização das provas, 
conforme discriminado abaixo: 
 

1. Deficiência/necessidade: ____________________________________________ 
2. Tipo de impedimento: ______________________________________________ 
3. O que precisa para realizar a prova? (tempo/sala para lactante etc.): 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

4. Laudo médico anexo: ( ) Sim ( ) Não 
 

____________________________,___________________________ 
Local e data. 

 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Candidato  

 
 
ATENÇÃO! A aprovação deste pedido está condicionada ao parecer emitido pela Comissão de 
Seleção, de acordo com o laudo/atestado médico apresentado. 
Atendimento ESPECIALIZADO: para pessoa com baixa visão, cegueira, visão monocular, defi-
ciência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, disle-
xia, déficit de atenção, autismo e discalculia. 
Atendimento ESPECIFÍCO: para gestante, lactante, idoso ou pessoa com outra condição 
específica. 
A comissão de Seleção reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos complemen-
tares que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento ESPECIALIZADO e/ou 
ESPECÍFICO declarado.  



 

 

ANEXO IV 
 
Quadro I – Distribuição de Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa do PPG 

CURSO DE MESTRADO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO (Produção Animal) 
Linha de pesquisa 1 (Forragicultura) 
Professores Vagas  
Divan Soares Silva 01 
Edson Mauro Santos 01 

Linha de pesquisa 2 (Produção de Ruminantes) 
Professores Vagas  
Ricardo Romão Guerra 01 
Severino Gonzaga Neto 01 
Linha de pesquisa 3 (Produção de Não Ruminantes) 
Professores Vagas  
Celso José Bruno de Oliveira 01 
Patrícia Emília Naves Givisiez 01 
José Humberto Vilar da Silva 01 

 

 
  



 

 

ANEXO V 

FORMULÁRIOS DE AUTODECLARAÇÃO 
 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA 
SELEÇÃO DO MESTRADO EM ZOOTECNIA/UFPB (EDITAL ___/ 20____) 
Eu, _____________________________________________, RG ________________ e 
CPF_________________, declaro, para o fim específico de atender ao item ___ do EDITAL 
____/20_______ do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (Mestrado), que estou apto(a) a 
concorrer à vaga destinada à pessoa com deficiência na Universidade Federal da Paraíba e que esta 
declaração está em conformidade com o Art 2° do Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015). 
Estou ciente de que, se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades 
previstas em lei.  
Data: ______________ 

Assinatura: ________________________________ 
 

 
 

 
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE INDÍGENA PARA SELEÇÃO 
DO MESTRADO EM ZOOTECNIA/UFPB (EDITAL ___/ 20____) 
Eu, _____________________________________________, RG ________________ e 
CPF_________________, declaro meu pertencimento ao povo indígena para o fim específico de 
atender ao item ___ do EDITAL ____/20_______ do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 
(Mestrado). Estou ciente de que, se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às 
penalidades previstas em lei.  

Data: ______________ 
Assinatura: ________________________________ 

 
 

 
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE AFRODESCENDÊNCIA PARA SELEÇÃO DO 
MESTRADO EM ZOOTECNIA/UFPB (EDITAL ___/ 20____) 
Eu, _____________________________________________, RG ________________ e 
CPF_________________, declaro, para o fim específico de atender ao item ___ do EDITAL 
____/20_______ do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (Mestrado), que estou apto(a) a 
concorrer à vaga destinada aos candidatos autodeclarados negros. Estou ciente de que, se for 
detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades previstas em lei.  

Data: ______________ 
Assinatura: ________________________________ 

 



 

 

 
 
  
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA PERTENCENTE A POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA SELEÇÃO DO MESTRADO EM 
ZOOTECNIA/UFPB (EDITAL ___/ 20____) 
 
Eu, _____________________________________________, RG ________________ e 
CPF_________________, declaro meu pertencimento ao povo/comunidade 
___________________________, para o fim específico de atender ao item ___ do EDITAL 
____/20_______ do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (Mestrado) Estou ciente de que, 
se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades previstas em lei.  
Data: ______________ 

Assinatura: ________________________________ 
 

  



 

 

ANEXO VI 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO  

 
CRITÉRIOS E PESOS DAS ATIVIDADES PARA PONTUAÇÃO DO Curriculum Lattes OU SIMILAR 

(últimos três anos) 
(A ser preenchido obrigatoriamente pelo Candidato – Seguir o EXEMPLO em azul no Quadro) 

 
 

Item 
Critérios Peso Quant. Pontos  

Obtidos 
No correspondente da 
Página do Currículo e 

do Comprovante 

Currículo Comprovante 

 EXEMPLO  2,0 3 06 Página 2 Página 11 

1 Título de Graduação      

 Graduação na área de Zootecnia 10,0     

 Graduação em área afim  5,0     

       

2 Atividades Pesquisa      

 Iniciação Científica – PIBIC (por semestre) 2,0     

 Iniciação Científica – PIVIC (por semestre) 1,0     

 Participação em projeto de pesquisa na área de 
Zootecnia (por projeto – 3 máximo) 

0,5     

       

3 Atividade de Ensino       

 Atuação no ensino superior (por semestre, máximo 3 
anos) – Área de Zootecnia 

2,0     

 Atuação no ensino médio e profissionalizante (por 
ano de exercício, máximo 3 anos) - Área de 
Zootecnia 

2,0     

 Atuação como Monitor (por semestre, máximo 4) 0,7     

       

4 Atividade de Extensão      

 Atuação em Empresa de Extensão Rural (por ano, 
máximo 3 anos) 

1,0     

 Atuação como Bolsista de Extensão (por semestre- 
4 máximo) 

0,3     



 

 

 Participação em projeto de extensão (por projeto – 4 
máximo) 

0,1     

       

5 Cursos, Palestras, Simpósios, Seminários, 
Encontros. 

     

 Curso de Especialização em Instituição 
Reconhecida pelo MEC – 360 horas ou mais 
(máximo 2 cursos) 

1,0     

 Participação em curso de línguas estrangeiras com 
certificado reconhecido legalmente (por semestre). 

1,0     

 Participação em cursos técnicos na área de 
Zootecnia (por 20 horas, máximo 200 horas) 

0,3     

 Participação em Simpósios, Congressos, Seminários, 
Encontros na área de Zootecnia nos últimos três anos 
(máximo 20) 

0,1     

       

6 Produção Científica (últimos 3 anos)       

 Artigo científico publicado em periódico (conceito 
A1 QUALIS) 

10,0     

 Artigo científico publicado em periódico (conceito 
A2 QUALIS) 

8,0     

 Artigo científico publicado em periódico (conceito 
B1 QUALIS) 

6,0     

 Artigo científico publicado em periódico (conceito 
B2 QUALIS) 

4,0     

 Artigo científico publicado em periódico (conceito 
B3 QUALIS) 

2,0     

 Artigo científico publicado em periódico (conceito 
B4 QUALIS) 

1,0     

 Artigo científico publicado em periódico (conceito 
B5 QUALIS) 

0,5     

 Publicação de resumo simples ou expandido em 
evento regional, nacional ou internacional – 
(máximo 6) 

0,5     

       

7 Atuação Profissional      

 Vínculo empregatício de nível superior na Área de 
Zootecnia (por ano – máximo 3 anos) 

1,0     

 Vínculo empregatício de nível superior em Áreas 
afins (por ano – máximo 3 anos) 

0,5     



 

 

 Residência em Medicina Veterinária (por semestre, 
máximo 1 ano) 

0,5     

 Vínculo empregatício de nível técnico (por ano – 
máximo 3 anos) 

0,5     

 
 
 
 

______________________________________________ 
Nome do(a) Candidato (a) 

 

 ______________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato (a) 

  



 

 

 

ANEXO VII 

 
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSO 

Eu, ______________________________________________________________, CPF número 
_____________________, venho nesta data solicitar revisão do resultado da prova 
________________________, referente ao Edital __________ do  
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Fede-
ral da Paraíba. Segue a fundamentação deste pedido: (descreva a base do seu recurso utilizando as 
resoluções pertinentes desta Universidade) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
Nestes termos, pede deferimento. 

  
João Pessoa, ____ de _________________ de _______  

  
 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 
  



 

 

 
ANEXO VIII 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

1. A ser preenchido pelo(a) candidato(a) 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) _________________________________________________________ 

2. A ser preenchido pelo(a) apresentador(a) 

NOME ______________________________________________________________________________ 

TÍTULO:________________INSTITUIÇÃO:__________________FUNÇÃO:_____________________ 

Telefone:_________________________E.mail:______________________________________________ 

3.  INFORMAÇÕES PESSOAIS 

As informações abaixo prestadas por Vossa Senhoria serão de sua inteira responsabilidade.  Sendo assim, se faz necessário que o 
sigilo absoluto das informações seja um compromisso de ambas as partes. No quadro abaixo, devem ser atribuídas uma pontuação 
que deve variar de zero (0,0) a dez. 

Conhece o candidato desde __________, como:   

(    ) colega profissional  (    ) estudante graduado    (   ) orientador   (    ) outras _____________________ 

Como classifica o (a) candidato (a) quanto aos atributos indicados no quadro abaixo: 

  Nota Não 
observado 

Conhecimentos fundamentais na área   

Uso de técnicas de pesquisas no campo   

Capacidade de liderança e relacionamento   

Maturidade e estabilidade emocional   

Capacidade para trabalho em equipe   

Habilidade em expressão oral   

Capacidade de redigir textos   
 
 
 
Você aceitaria o candidato como seu orientado na Pós-Graduação? (  ) Sim   (  ) Não 
 
Indique outras qualidades de relevância para o julgamento do potencial do(a) candidato(a) com vistas à realização de pesquisa 
cientifica na área: 
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Assinatura do Informante: ______________________________________________Data:____/___/____ 
 
OBS: O informante deve enviar esta FOLHA DE APRESENTAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA para o endereço ou e-
mail abaixo. 
 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Zootecnia  
Universidade Federal da Paraíba – CCA 
Rod. PB079, km 12 
58.397-000 – Areia/PB 

Contato: 
Telefone (55 83 3362 1733)  
 
E-mail: ppgz@cca.ufpb.br  

 


