
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIA ANIMAL 

 

EDITAL Nº 03/2017 - Seleção de Aluno Especial 

 

O Programa de Pós-graduação em Biociência Animal (PPGBA) – nível Mestrado, vem 
tornar público que estarão abertas as inscrições para Aluno Especial no período de 23 
e 25 de Agosto de 2017, das 08h às 16h, na Secretaria Geral da Pós-graduação da 
Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás. Poderão concorrer as vagas alunos 
portadores de diploma de graduação em Medicina Veterinária e áreas afins assim 
definidas como os egressos dos cursos de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e 
Ciências da Saúde, sendo o curso reconhecido pelo MEC. Os candidatos poderão se 
inscrever em até duas disciplinas ao ano, e deverão assinalar a primeira e segunda 
opção de disciplinas no formulário. A matrícula estará condicionada ao número de 
vagas disponiveis. 

 

1. Documentos para inscrição: 

Serão aceitas inscrições feitas pelo próprio candidato ou por terceiros e neste caso, 
por meio de procuração simples. O terceiro deve trazer documento pessoal.  

1.1. Ficha de pré-inscrição deverá ser preenchida e entregue impressa e assinada no 
ato da inscrição – Anexo I. 

1.2. Cópia do Curriculum Lattes atualizado dos últimos 5 anos; 

1.3. Carta de intenção em versão impressa para cada disciplina na qual o candidato se 
inscrever expondo os motivos pelos quais pretende cursar a disciplina, com o tamanho 
máximo de uma página formato A4 com a seguinte formatação: margem superior 2,5 
cm, margem inferior 2,5 cm, margem esquerda 3,0 cm, margem direita 3,0 cm, fonte 
arial, tamanho 11 e espaçamento simples;  

1.4. Diploma ou documento equivalente que comprove que o candidato concluiu a 
graduação em curso reconhecido pelo MEC (fotocópia); 

1.5. Histórico escolar do curso de graduação (fotocópia); 

1.6. Carteira de identidade (fotocópia); 

1.7. CPF (fotocópia); 

1.8. Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 45,00 (quarenta 
e cinco reais) não reembolsáveis, por disciplina. Será aceito como comprovante de 
recolhimento a guia (GRU) original. A GRU deverá ser solicitada para cada disciplina 
para e-mail da Secretaria Geral da Pós-Graduação da Regional Jataí 
(sgp.ufg@gmail.com), informando CPF e nome completo. 

2. Perfil do candidato 

Serão aceitas as solicitações de alunos com graduação em Medicina Veterinária e em 
áreas afins, sendo consideradas como áreas afins os egressos de cursos das Ciências 
Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. 



 

 

3. Disciplinas com vagas para aluno especial no 2º semestre – 2017 

3.1. Disciplina – Análise e Avaliação de Alimentos 

Carga horária: 48 horas – 3 créditos 

Número de vagas – 04 vagas 

Docente: Profa. Dra. Marcia Dias 

 

3.2. Disciplina – Bases em Morfofisiologia Animal 

Carga horária: 48 horas – 3 créditos 

Número de vagas –  7 vagas 

Docente: Prof. Dr. Fabiano Campos Lima 

 

3.3. Disciplina – Tópicos Avançados em Oftalmologia Veterinária 

Carga horária: 32 horas – 2 créditos 

Número de vagas –  1 vaga 

Docente: Profa. Dra. Andréia Vitor Couto do Amaral  

 

3.4. Disciplina – Técnicas de Diagnóstico Aplicadas à Sanidade Animal  

Carga horária: 32 horas – 2 créditos 

Número de vagas –  2 vagas 

Docente: Profa. Dra. Cecília Nunes Moreira 

 

3.5. Disciplina – Tópicos Especiais em Saúde Única 

Carga horária: 32 horas – 2 créditos 

Número de vagas –  1 vaga 

Docente: Profa. Dra. Raphaella Barbosa Meirelles Bartoli 

 

3.6. Disciplina – Tópicos em Fisiologia do Estresse e Bem Estar Animal 

Carga horária: 32 horas – 2 créditos 

Número de vagas – 5 vagas  

Docente: Profa. Dra. Sandra Aparecida Benite Ribeiro   

 



3.7. Disciplina – Enfermidades Parasitárias em Animais Domésticos. 

Carga horária: 48 horas – 3 créditos 

Número de vagas –  8 vagas 

Docentes: Prof. Dr. Welber Daniel Zanetti Lopes 

 

3.8. Disciplina – Tópicos Especiais em Cirurgia Experimental  

Carga horária: 48 horas – 3 créditos 

Número de vagas –  2 vagas 

Docentes: Prof. Dr. Valcinir Aloisio Scalla Vulcani 

 

3.9. Disciplina – Neuroanatomia Comparada  

Carga horária: 32 horas – 2 créditos 

Número de vagas –  5 vagas 

Docentes: Prof. Dr. Kleber Fernando Pereira 

 

4. O processo de seleção será realizado pela Comissão de Seleção do PPGBA, tendo 
como base os seguintes critérios: 
 
4.1. Análise do Currículo Lattes; 
4.1.1 Os currículos serão avaliados de acordo com a pontuação contida no Formulário 
de Currículo (Anexo II), 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 regra de três simples. 
 
4.2. Análise de exposição de motivos ou justificativa constante na carta de intenções, 
por disciplina (atribuindo nota de 0 (zero) a 10,0 (dez)), entregue na inscrição 
(conforme item 1.3), baseado no Artigo 5 da Resolução 01/2016, que define princípios 
e critérios para a seleção de alunos especiais: 

a) A contribuição da disciplina para formação e o desenvolvimento da prática 
profissional do discente; 

b) Sua ligação a grupos de pesquisas ou de estudo em temáticas relativas à disciplina; 

c) O desenvolvimento de pesquisa na área de conhecimento da disciplina. 

4.3 A nota final será calculada por média aritmética da análise do Currículo Lattes e da 
análise da(s) carta(s) de exposição dos motivos.  

5. Serão considerados aprovados os candidatos com média final igual ou superior a 
6,0. Os candidatos aprovados serão classificados e serão chamados até o número 
disponível de vagas por disciplina escolhida em ordem decrescente ou segundo a 
classificação.  

 

 



 

 

6. Cronograma  

Atividade Período/  Data 

Período de inscrição De 23 a 25 de agosto de 2017. 

Homologação preliminar da inscrição 28 de Agosto de2017 

Período de recurso contra resultado 

preliminar das inscrições. 

29 de Agosto de 2017 

Homologação final das inscrições 30 de Agosto de 2017. 

Resultado preliminar do processo 

seletivo. 

30 de agosto de 2017. 

Período de recurso contra o resultado 

preliminar do processo seletivo. 
31 de agosto de 2017. 

Resultado Final  01 de setembro de 2017 

  

O resultado final no dia 01 de Setembro, ambos no mural da Coordenação do PPGBA 
e por meio do site https://biocienciaanimal.jatai.ufg.br/. A matrícula será realizada no 
dia 04 de Setembro, das 08h às 16h, na Secretaria Geral de Pós-graduação. O 
candidato selecionado deverá participar das aulas e assinar a frequência da disciplina 
para a qual foi matriculado. 

6. As aulas do PPGBA terão início a partir de 05 de Setembro de 2017. A data de 
início e o horário de cada disciplina ofertada constam no cronograma de disciplinas, 
disponibilizado no site https://biocienciaanimal.jatai.ufg.br/n/95983-disciplinas-2017-2-
semestre 

7. Não haverá lista de espera. 

8. O correto preenchimento do formulário é uma das exigências que viabiliza a 
participação no processo seletivo para aluno especial no PPGBA. A inadequação de 
preenchimento, inclusive não anexar os documentos solicitados, resultará na não 
aceitação da solicitação. 
  
9. A matrícula como aluno especial não cria qualquer vínculo com o Programa de Pós-
graduação em Biociências Animal da Regional Jataí da Universidade Federal de 
Goiás. 
 
10. Caso o candidato não seja selecionado para a vaga escolhida como a primeira 
opção indicada na ficha de inscrição, ele será remanejado para a segunda opção 
indicada na ficha de inscrição. 
 
11. Os candidatos poderão impetrar recurso de todas as etapas do processo seletivo, 
por meio de solicitação fundamentada, por escrito, protocolada na Secretaria Geral de 
Pós-graduação conforme cronograma acima. Os recursos impetrados serão julgados 
pela Comissão Administrativa do PPGBA/UFG. 
 
12. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Administrativa do PPGBA. 

https://biocienciaanimal.jatai.ufg.br/
https://biocienciaanimal.jatai.ufg.br/n/95983-disciplinas-2017-2-semestre
https://biocienciaanimal.jatai.ufg.br/n/95983-disciplinas-2017-2-semestre


 
13. Informações adicionais acerca do Edital podem ser obtidas pessoalmente na 
Secretaria Geral de Pós-graduação, situada no Campus Cidade Universitária BR 364, 
Km 195, nº 3800, CEP 75801-615, Jataí – Goiás, telefone (64) 3606-8331, e-mail: 
sgp.ufg@gmail.com, e no sítio eletrônico do PPGBA - 
https://biocienciaanimal.jatai.ufg.br/ 
 

Jataí, 18 de Agosto de 2017. 

 

 

   ________________________________ 

Kleber Fernando Pereira 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Biociência Animal 

 

https://biocienciaanimal.jatai.ufg.br/


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIA ANIMAL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO ESPECIAL 

2º SEMESTRE – 2017 

 ANEXO I 

Nome da Disciplina (por ordem de prioridade): 

1ª Opção: _______________________________________________________ 

Professor Responsável: ____________________________________________ 

2ª Opção: _______________________________________________________ 

Professor Responsável: ____________________________________________ 

3ª Opção: _______________________________________________________ 

Professor Responsável: ____________________________________________ 

 

Informações Pessoais: 

Nome: _____________________________________________Sexo: F (   ) M (   ) 

Endereço Completo: ___________________________________________CEP: __________________ 

Bairro: _________________________________________ Estado: __________________________ 

Cidade: _____________________________________Telefone: _______________________________ 

E-mail: __________________________________________________ 

Filiação:  

Pai: _________________________________________________ 

Mãe:___________________________________________________________ 

Nascimento: _____/_____/_______ Cidade: _______________________  

CPF: __________________________ 

RG: ___________________UF: ________Emissão: _____/_____/_______. 

Formação: 

Graduação (Curso/Habilitação): _________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________ 

Início: _____/_____/_______. Término: _____/_____/_______. 

 

 

Jataí: _____/_____/_______. 

 

 

Assinatura do Candidato: ____________________________________ 



ANEXO II - Critérios para análise de currículo lattes (Uso exclusivo da comissão de seleção. Favor 
não preencher) 

 

1- Formação acadêmica Pontos por título Página(s) Pontuação atingida 

Curso de especialização Lato Sensu concluído 3 pt/curso 

máximo 9 pts 

  

Programa de residência multiprofissional ou 
uniprofissional registrado no MEC 

6 pt/curso 

máximo 12 pts 

  

    

2- Atividade docente Pontos Página(s) Pontuação atingida 

Em Instituição de Ensino Superior 1pt/cada 32h 
ministradas 

máximo 10 pts 

  

Em Instituição de Ensino Médio ou Educação 
Básica 

0,5pt/cada 32h 
ministradas 

máximo 5 pts 

  

    

3- Atividades acadêmicas extracurriculares Pontos Página(s) Pontuação atingida 

Participação em programa de Iniciação 
científica (PIBIC, PIVIC, PIBIT, PROLICEN e 
equivalentes) 

2,0 pt/semestre 

 

  

Participação em programa de educação e 
extensão (PET, PROBEC, PROVEC, PIBID e 
equivalentes) 

0,5 pt/semestre 

 

  

Monitoria 0,5 pt/semestre   

Bolsista de apoio técnico 0,5 pt/semestre   

Prêmio científico ou acadêmico 1 pt/prêmio   

    

4- Eventos e atividades acadêmico-
científicos 

Pontos Página(s) Pontuação atingida 

Apresentação de palestra ou comunicação 
científica ou acadêmica 

0,2 pt/palestra 

 

  

Participação em evento científico ou 
acadêmico 

0,2 pt/evento 

máximo 2 pts 

  

Curso científico ou acadêmico ministrado com 
até 19h 

0,3 pt/curso 

máximo 3 pts 

  

Curso científico ou acadêmico ministrado com 
20h ou mais 

0,5 pt/curso 

máximo 5 pts 

  

Participação em curso científico ou acadêmico 
com até 19h 

0,2 pt/curso   



máximo 4 pts 

Participação em curso científico ou acadêmico 
com 20h ou mais 

0,4 pt/curso 

máximo 4 pts 

  

Organização de eventos científicos 0,2 pt/evento 

máximo 1 ponto 

  

    

5- Produção Intelectual Pontos Página(s) Pontuação atingida 

  

A1 10,0   

A2 8,5   

B1 7,0   

B2 5,0   

B3 4,0   

B4 2,0   

B5 1,0   

C ou demais revistas sem Qualis 0,5   

Resumo simples publicado em anais científico 
ou acadêmico 

0,2 pt/resumo 

 

  

Resumo expandido publicado em anais 
científico ou acadêmico 

0,5 pt/resumo 

 

  

Publicação de livro científico ou acadêmico 
com ISSN 

10 pt/livro 

 

  

Publicação de capítulo de livro científico ou 
acadêmico com ISSN 

5 pt/capítulo 

 

  

Tradução de livro científico ou acadêmico 
3 pt/livro 

 

  

Artigos publicados ou aceitos em revistas científicas (Baseado no maior Qualis/Capes/2014 da revista 
publicado na plataforma Sucupira). Disponível em sucupira.capes.gov.br  

 

Para uso da Comissão de Seleção – Totalização dos Pontos 

Item Total 

Formação acadêmica  

Atividade docente  

Atividades acadêmicas extracurriculares  



Eventos e atividades acadêmico-científicos  

Produção Intelectual  

Pontuação final  

 


