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CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – CCTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

INFORMAÇÕES PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES 

MESTRADO E DOUTORADO 

(PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017) 

 

(Credenciados pela CAPES desde 1997, atualmente com conceito 4) 

 

1 - Inscrições 

 

Período: 16 de fevereiro a 06 de março de 2017. 

 

A inscrição deverá ser enviada eletronicamente (documentos escaneados) para o e-mail 

pga@uenf.br, de acordo com os documentos exigidos neste edital (item 2.1) e a via impressa 

dos documentos exigidos neste edital (item 2.2) deverá ser remetida via SEDEX ou 

encomenda expressa similar. 

 

A inscrição eletrônica deve ser enviada para o e-mail pga@uenf.br com o assunto “Inscrição 

de vagas remanescentes 2017”. 

A via impressa da documentação de inscrição deverá ser remetida via SEDEX ou encomenda 

expressa similar. Serão aceitas somente aquelas inscrições cuja data de postagem não exceda 

a data final estipulada no item anterior para a efetuação das inscrições. 

 

Endereço: Programa de Pós-graduação em Ciência Animal 

Av. Alberto Lamego, 2000 – CCTA / Sala 206 – Parque Califórnia  

Campos dos Goytacazes – RJ - CEP: 28013-602 

 

2 - Documentos exigidos 

 

2.1 – VIA ELETRÔNICA 

 

 Requerimento de inscrição (Formulário nº 01) – o plano de trabalho deverá explicitar o 

trabalho científico a que se propõe o candidato e o nome da área de concentração 

pretendida (Item 4 deste edital); 

 

 Diploma de curso superior com duração plena ou documento equivalente para os 

candidatos ao mestrado.  

 

 Diploma de mestrado ou documento equivalente para os candidatos ao doutorado; 

 

 Histórico escolar do curso superior para os candidatos ao mestrado; 

 

 Histórico escolar do mestrado para os candidatos ao doutorado; 

 

 Curriculum vitae documentado com identificação atendendo à sequência 

discriminada na tabela de pontuação em anexo, conforme o nível pretendido; 

 

 Formulário de entrevista (ANEXO I); 

mailto:pga@uenf.br
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 GRE juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de 

R$ 50,00 (cinquenta reais); 

 

 Para os candidatos estrangeiros, certificado de proficiência em língua portuguesa 

(CELPE-Bras ou equivalente reconhecido). 

 

2.1 – VIA IMPRESSA 

 

 Requerimento de inscrição (Formulário nº 01) – o plano de trabalho deverá explicitar o 

trabalho científico a que se propõe o candidato e o nome da área de concentração 

pretendida (Item 4 deste edital); 

 

 Fotocópia autenticada do diploma de curso superior com duração plena ou documento 

equivalente.  

 

 Fotocópia autenticada do diploma de mestrado ou documento equivalente para os 

candidatos ao doutorado; 

 

 Fotocópia do histórico escolar do curso superior; 

 

 Fotocópia do histórico escolar do mestrado para os candidatos ao doutorado; 

 

 Três cartas de referência (Formulário nº 02) subscritas por pessoas ligadas à formação 

universitária do candidato ou às suas atividades profissionais (encaminhamento à 

coordenação do programa); 

 

 Duas fotos 3x4; 

 

 Fotocópia da cédula de identidade civil, do CPF, do título de eleitor, do certificado 

militar e do registro civil; 

 

 Cópia da GRE juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) – Vide procedimentos para pagamento da taxa de 

inscrição processo seletivo 2017/1; 

 

 Toda documentação exigida para processo seletivo de programas de pós-graduação da 

UENF (encontrada em formulários no site da PROPPG/UENF) - apenas para 

candidato cotista. 

 

  

Observações:  

 

 O ENVIO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS SÃO DA INTEIRA 

RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ 

HOMOLOGADA APÓS A CONFERÊNCIA PELA COORDENAÇÃO DE 

TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 2. 
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 Os candidatos com necessidades especiais deverão informá-las no formulário de 

inscrição, especificando-as.  

 

 

3 - Critérios para seleção 

 

O processo seletivo será feito por uma comissão nomeada pela comissão coordenadora 

do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal composta por representantes de cada área 

de concentração e será composto por duas etapas: análise curricular (classificatória) e 

entrevista (eliminatória).  

A nota atribuída a cada etapa será normalizada estatisticamente. Será eliminado o 

candidato que não alcançar nota normalizada na entrevista igual ou superior a 7,0 (sete). 

A nota final será calculada pela média aritmética das duas etapas de seleção e, de 

igual forma, será eliminado o candidato que não alcançar nota final normalizada igual ou 

superior a 7,0 (sete). 

Em caso de empate na pontuação final para a mesma vaga, entre um ou mais 

candidatos, serão considerados para desempate, os seguintes critérios, na ordem: 

1. Maior pontuação na etapa entrevista;  

2. Maior pontuação na etapa Curriculum vitae;  

3. O candidato mais idoso. 

Vagas não preenchidas poderão ser remanejadas de acordo com as necessidades do 

programa. 

 

 

3.1 - MESTRADO 

 

a) 1ª Etapa: Curriculum vitae - classificatória 

 

O Curriculum vitae deverá seguir à sequência da tabela em anexo. É obrigatória a 

organização dos documentos comprobatórios devidamente identificados seguindo a mesma 

ordem em que aparecem na tabela de pontuação a seguir. O não cumprimento de tal 

exigência acarretará a DESCLASSIFICAÇÃO do candidato. 

 

 ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

 

Até 40 

Pontos 

Formação 

acadêmica 

(graduação) 

Curso conceito 5 (último MEC/CPC) 18 Máximo 18 pt. 

Curso conceito 4 (último MEC/CPC) 12 

Curso conceito 3 (último MEC/CPC) 6 

Curso conceito abaixo de 3 (último MEC/CPC) 3 

Coeficiente de rendimento acumulado na graduação ≥ 8,5  22 Máximo 22 pt. 

Coeficiente de rendimento acumulado na graduação de 7,0 a 

8,4  

16 

Coeficiente de rendimento acumulado na graduação de 6 a 6,9 10 

Coeficiente de rendimento acumulado na graduação < 6 5 

 

Até 10 

pontos 

Especialização / Pós-graduação / Curso Lato Sensu / Residência (concluídos) 2,5 pt./título 

Outros Cursos de Graduação 1,0 pt./curso 

Cursos em áreas afins (Agrárias/Biológicas/Saúde) 2,5 pt. (0,5/curso) 

 

 

 

Até 10 

pontos 

Aulas de Graduação 5,0 pt. (0,04 h/aula) 

Aulas de Ensino Médio 5,0 pt. (0,01 h/aula) 

Estágio/Bolsa de Trabalho 4,0 pt. - na área (0,2/40h) 

 fora da área (0,1/40h) 

Monitoria 4,0 pt. (0,8/semestre letivo) 

Iniciação Científica 4,8 pt. (1,2/ano) 
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Prêmios e títulos (Sociedades acadêmicas e afins) 1,0 pt. (0,2/cada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até 30 

pontos 

Artigos publicados/aceitos em revistas indexadas (recomenda-se ponderação 

de acordo com o atual Index Qualis CAPES); capítulo de livro (equivalente 

B1) 

Até 30 pt. 

a. Periódico (A1, A2, B1)  

I - Os três autores principais 

 

(A1 = 3,0; A2 = 2,6; B1 = 2,3) 

/ artigo 

II - Os demais autores 1,5 pt. / artigo 

b. Periódico (B2, B3)  

I - Os três autores principais (B2 = 2,0; B3 = 1,7) / artigo 

II - Os demais autores 1,0 pt. / artigo 

c. Periódico (B4, B5, C)  

I - Os três autores principais (B4 = 1,5; B5 = 1,2; C = 1,0) / 

artigo 

II - Os demais autores 0,7 pt. / artigo 

d. Resumos expandidos em anais de congressos, simpósios, seminários 

e similares, com corpo editorial 

Até 12 pt. (0,5 pt. / artigo) 

e. Apresentação de resumos em congressos, simpósios, seminários 

(sem duplicidade) 

Até 10 pt. 

I - Os três autores principais 0,3 pt. / trabalho 

II - Os demais autores 0,1 pt. / trabalho 

f. Outros (manual técnico, revistas, Internet) Até 2,0 pt. 

I - Os três autores principais 0,3 pt. /artigo 

II - Os demais autores 0,1 pt. /artigo 

 

 

Até 10 

pontos 

Participação em eventos científicos 4,0 pt. (0,4 pt. / participação) 

Participação em projetos de fomento à pesquisa 2,5 pt. (0,5 pt. / projeto) 

Organização / coordenação de eventos 3,5 pt. (0,5 pt. / evento) 

Palestras - Cursos (conferências como palestrante ou prelecionista) 2,4 pt. (0,4 pt. / curso) 

Campanha de extensão 1,8 pt. (0,3 pt. /campanha) 

Projeto de Extensão 1,8 pt. (0,3 pt. / projeto) 

Assistência Técnica e/ou Consultoria 1,0 pt. (0,05 pt. / hora) 

Campanha de Vacinação 0,5 pt. (0,1 pt. / participação) 

 

b) 2ª Etapa: Entrevista - eliminatória 

 

O candidato se submeterá à entrevista presencial ou por Skype, no período de 13 a 

14/03/2017. A previsão de data/horário da entrevista será divulgada até 10/03/2017. 

Cada entrevista terá a duração máxima de 20 (vinte) minutos, com margem de dez 

minutos para mais ou para menos. 

O candidato deverá fazer a opção pelo tipo de entrevista (presencial ou Skype) no 

formulário de entrevista (ANEXO I).  

Será eliminado o candidato que não alcançar média normalizada estatisticamente 

igual ou superior a 7 (sete). 
 

 

3.2 - DOUTORADO 

 

a) 1ª Etapa: Curriculum vitae - Classificatória 

 

O Curriculum vitae deverá seguir à sequência da tabela em anexo. É obrigatória a 

organização dos documentos comprobatórios devidamente identificados seguindo a mesma 

ordem em que aparecem na tabela de pontuação a seguir. O não cumprimento de tal 

exigência acarretará a DESCLASSIFICAÇÃO do candidato. 
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 ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

 

Até 20 

Pontos 

Formação 

acadêmica 

(mestrado) 

Curso CAPES acima de 5 8 Máximo 8 pt. 

Curso CAPES 4 6 

Curso CAPES 3 4 

Coeficiente de rendimento acumulado de 90 a 100% 12 Máximo 12 pt. 

Coeficiente de rendimento acumulado de 75 a 89% 8 

Coeficiente de rendimento acumulado de 60 a 74% 4 

Coeficiente de rendimento acumulado abaixo de 60% 0 

 

Até 10 

pontos 

Especialização / Pós-graduação / Curso Lato Sensu / Residência 

(concluídos) 

2,5 pt. / título 

Outros Cursos de Graduação 1,0 pt. / curso 

Cursos em áreas afins (Agrárias/Biológicas/Saúde) 2,5 pt. (0,5/curso) 

 

 

 

Até 10 

pontos 

Aulas de Graduação 5,0 pt. (0,04 h/aula) 

Aulas de Pós-graduação 5,0 pt. (0,05 h/aula) 

Aulas de Ensino Médio 5,0 pt. (0,01 h/aula) 

Estágio/Bolsa de Trabalho 4,0 pt. – na área (0,2/40h) 

  fora da área (0,1/40h) 

Monitoria 4,0 pt. (0,8/semestre letivo) 

Iniciação Científica 4,8 pt. (1,2/ano) 

Prêmios e títulos (Sociedades acadêmicas e afins) 1,0 pt. (0,2/cada) 

 

 

 

 

 

Até 50 

pontos 

Artigos publicados/aceitos em revistas indexadas (recomenda-se 

ponderação de acordo com o atual Index Qualis CAPES); capítulo de 

livro (equivalente B1) 

Até 50 pt. 

a. Periódico (A1, A2, B1)  

I - Os três autores principais (A1 = 5,0; A2 = 3,5; B1 = 2,5) / artigo 

II - Os demais autores (A1 = 2,5; A2 = 1,75; B1 = 1,25) / artigo 

b. Periódico (B2, B3)  

I - Os três autores principais (B2 = 2,0; B3 = 1,7) / artigo 

II - Os demais autores 1,0 pt. / artigo 

c. Periódico (B4, B5)  

I - Os três autores principais (B4 = 1,5; B5 = 1,2) / artigo 

II - Os demais autores 0,6 pt. / artigo 

 

 

 

Até 10 

pontos 

Participação em eventos científicos 4,0 pt. (0,4 pt. / participação) 

Participação em projetos de fomento à pesquisa 2,5 pt. (0,5 pt. / projeto) 

Organização / coordenação de eventos 3,5 pt. (0,5 pt. / evento) 

Palestras - Cursos (conferências como palestrante ou prelecionista) 2,4 pt. (0,4 pt. / curso) 

Campanha de extensão 1,8 pt. (0,3 pt. /campanha) 

Projeto de Extensão 1,8 pt. (0,3 pt. / projeto) 

Assistência Técnica e/ou Consultoria 1,0 pt. (0,05 pt. / hora) 

Participação em banca de trabalho de conclusão 0,5 pt. (0,1 pt. / participação) 

 

b) 2ª Etapa: Entrevista - eliminatória 

 

O candidato se submeterá à entrevista presencial ou por Skype, no período de 15 a 

16/03/2017. A previsão de data/horário da entrevista será divulgada até 10/03/2017. 

Cada entrevista terá a duração máxima de 20 (vinte) minutos, com margem de dez 

minutos para mais ou para menos. 

O candidato deverá fazer a opção pelo tipo de entrevista (presencial ou Skype) no 

formulário de entrevista (ANEXO I).  

Será eliminado o candidato que não alcançar média normalizada estatisticamente 

igual ou superior a 7 (sete). 

 

 

4 - Vagas oferecidas 
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As vagas ofertadas não implicam necessidade de preenchimento das mesmas. O 

preenchimento das vagas baseia-se nos critérios de seleção para aprovação. 

 

MS (14 vagas) e DS (16 vagas). 

 

Áreas de 

Concentração 
Interesse de pesquisa 

MS DS 

AC C1 C2 C3 AC C1 C2 C3 

Nutrição e Produção 

Animal 

(3 MS; 5 DS) 

Bovinocultura leiteira e nutrição de ruminantes 

2 1 3 2 
Caprinocultura e nutrição de ruminantes 

Métodos estatísticos e genética quantitativa 
aplicados à produção dos animais domésticos 

Sanidade Animal 

(5 MS; 9 DS)  

Clínica e cirurgia de grandes animais 

3 2 6 3 

Embriogênese de artrópodes hematófagos 

Psicofarmacologia 

Morfologia normal e patológica dos animais 
selvagens e domésticos 

Cirurgia experimental, videocirurgia e cirurgia 

cardiotorácica 

Protozoologia com ênfase em morfologia e 
biologia molecular 

 
RESERVA DE VAGAS (Lei Estadual 6974 de 06/11/2014) 

AC – Ampla concorrência; 

C1 - 12% (doze por cento) para estudantes graduados negros e indígenas; 

C2 - 12% (doze por cento) para graduados da rede pública e privada de ensino superior; 

C3 - 6% (seis por cento) para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor, filhos de policiais 

civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou 

incapacitados em razão do serviço. 

 

5 - Divulgação dos resultados 

 

O resultado final será divulgado até o dia 21 de março de 2017. 

A divulgação de todos os resultados (etapas e final) será feita no quadro de avisos do 

Programa de Pós-graduação em Ciência Animal que fica no prédio anexo ao prédio do CCTA 

e por meio do site do programa (no portal da UENF). 

 

6 - Bolsas de estudo 

 

A aprovação dos candidatos no presente edital não garante a implementação de 

bolsas por parte do Programa de Pós-graduação. Caso haja disponibilidade de bolsas por área 

de concentração, estas serão implementadas obedecendo à classificação dos candidatos nas 

áreas de concentração para a qual foram selecionados. 

Os candidatos aprovados com vínculo empregatício perdem a prioridade de bolsa. 

Candidatos aprovados com qualquer relação de trabalho com a UENF não terão direito 

à bolsa de estudo, conforme estabelecido pela CAPES na Portaria nº 76, de 14 de abril de 

2010. 

 

7 - Considerações finais 

 

Os candidatos eliminados no processo de seleção 2017/I, na etapa de análise de 

currículo, estão automaticamente inscritos no edital de vagas remanescentes 2017/I. 

As informações sobre a seleção serão divulgadas no quadro de avisos do Programa de 

Pós-graduação em Ciência Animal, que fica no prédio anexo ao prédio do CCTA e por meio 



    

 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

CCTA - Programa de Pós-graduação em Ciência Animal 

 

Av. Alberto Lamego, 2000/CCTA/Sala 206 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 

Tel.: (22) 2739–7278 e (22)2748-6176 - correio eletrônico: pga@uenf.br 
 

do site do programa (no portal da UENF), sendo de inteira responsabilidade do interessado o 

acompanhamento destas informações. 

Os recursos serão aceitos até sete dias após a divulgação do resultado no site do 

programa. 

Os candidatos que não ingressarem no Programa de Pós-graduação em Ciência 

Animal têm 90 dias, a partir da data de divulgação do resultado, para recolher seus 

documentos na secretaria do programa. Após esse período, os documentos serão destruídos. 

Para matrícula de alunos estrangeiros em Programas de Pós-graduação da UENF, será 

exigida a apresentação do diploma obtido na instituição de origem, com tradução 

juramentada, excetuando-se diplomas em línguas inglesa e espanhola (Circular PROPPG nº 

003/2013). 

Os casos omissos serão resolvidos pelas respectivas comissões de avaliação. 
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ANEXO I - Formulário de entrevista 

 

Candidato: __________________________________________________________________ 

Nível: (     ) Mestrado   (     ) Doutorado 

Interesse de pesquisa (item 4 do edital): __________________________________________ 

Tipo de entrevista: (     ) Presencial   (     ) Skype 

Conta Skype: _________________________________________(somente para opção entrevista tipo Skype) 

 

Responda sucintamente, porém de forma clara e objetiva, as perguntas a seguir: 

 

 

Perguntas Respostas 

Fale sobre si. Quais são as suas maiores 

virtudes? E pontos negativos/defeitos? O que 

você faz no seu tempo livre? 

 

O que te leva a tentar uma vaga no Programa 

de Pós-graduação em Ciência Animal? 

 

O que te leva a tentar cursar um mestrado ou 

doutorado? 

 

Você se considera capaz de trabalhar sob 

pressão e com prazos definidos? 

 

O que fazer com disciplinas e experimento 

ao mesmo tempo? 

 

Quais são seus objetivos no curto prazo? E 

no longo prazo? 

 

Até hoje, quais foram as experiências 

acadêmicas/profissionais que lhe deram 

maior satisfação? Que avaliação você faz? 

 

Você abandonaria o curso se conseguisse 

emprego? 

 

De 0 a 10 quanto você quer entrar no 

Programa? Você tentaria novamente se não 

conseguisse agora? Você cursaria se não 

obtivesse a bolsa de estudos? 

 

Espaço livre: 

Utilize este espaço para fazer algum 

comentário ou observação que seja pertinente 

e útil para a seleção. 

 

 

 

 
 

  

 


