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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  

INSTITUTO DE VETERINÁRIA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS  

BR 465 – KM -07 – Centro – Seropédica, CEP 23890-000  
Telefone: (21)2682-1617 – homepage: http://www.cveterinarias.ufrrj.br/  e-mail: cpgcv@ufrrj.br, cpgcvufrrj@gmail.com  

EDITAL 003/2017 CPGCV/UFRRJ  

PROCESSO SELETIVO ORDINÁRIO RETIFICADO – 2018  

O Colegiado Executivo do Curso de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias (CPGCV) 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) faz saber aos interessados que, 

no período de 04 de setembro a 06 de outubro de 2017, estarão abertas as inscrições para 

a seleção dos candidatos ao CPGCV, níveis mestrado e doutorado, para início em 2018/1º 

semestre.  

1. INSCRIÇÃO:  

 1.1. Período: 04 de setembro a 06 de outubro de 2017.  

 1.2. Local de Inscrição   

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Anexo I do Instituto 

de Veterinária, UFRRJ, BR 465 km 7, Seropédica, 23.897-000, tel/fax (21) 2682-1617, 

nos seguintes horários: Manhã: 09h às 11:30h, Tarde: 14h às 16:30h.  

Também serão aceitas inscrições via correio, obedecidos os critérios constantes nos 

itens 3.10 e 3.11. 

 2. CALENDÁRIO DAS PROVAS*  

 2.1. Prova de conhecimentos (mestrado): 28 de novembro de 2017, 09:00h.   

   Local: Anfiteatro do DPA (sala 14).  

 2.2. Prova de línguas (mestrado e doutorado): 29 de novembro de 2017, 14:00h. 

(Inglês).  

 2.4. Local: Anfiteatro do DPA (sala 14).  

 2.5. Resultados: 04 de dezembro de 2017, publicação na página eletrônica do CPGCV e 

no quadro de avisos do Curso no prédio do Departamento de Parasitologia Animal.  

 2.6. Apresentação de recursos: 06 e 08 de dezembro de 2017, na secretaria do CPGCV 

durante o horário das 09:00h às 16:00h. O(s) recurso(s) à(s) prova(s) deverá(ão) ser 

apresentado(s) por escrito em papel A4, datado(s), identificado(s) com o nome e número 

do candidato e devidamente assinado(s) e serão feitos com base em vistas às provas 

realizadas imediatamente antes da apresentação do recurso.  
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2.7. Resultados finais: 14 de dezembro de 2017, publicação na página eletrônica do 

CPGCV e no quadro de avisos do Curso no prédio do Departamento de Parasitologia 

Animal.  

2.8. Não serão fornecidas informações relacionadas com os resultados ou possíveis 

recursos por telefone.  

*Os candidatos deverão comparecer ao local da prova munidos do respectivo 

comprovante e número de inscrição.  

 3. DOCUMENTAÇÃO  

3.1. Ficha de inscrição (disponível na seção Institucional - Documentos – Formulários 

da página eletrônica do Curso: 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgcv/documentos/formularios-2/) devidamente 

preenchida.    

3.2. Cópia do Diploma de Curso Superior de Graduação.  

3.3. Cópia do Diploma de Mestrado Acadêmico (candidatos ao doutorado).  

3.4. Cópia do Histórico Escolar (graduação, mestrado ou ambos, conforme o caso).  

3.5. Currículo Lattes completo. A documentação de comprovação do currículo deverá 

seguir a ordem conforme modelo (Anexo II).   

3.6. Projeto de tese impresso (03 vias) (somente candidatos a doutorado), seguindo as 

normas da ABNT, contendo obrigatoriamente: Título em Português, Inglês, Espanhol; 

Resumo em Português, Inglês, Espanhol; Introdução; Objetivo(S); Hipótese(S); 

Justificativa; Material e Métodos; Originalidade da Proposta; Impactos Esperados 

(Científico, Tecnológico, Social, Ambiental e Econômico); Exequibilidade Física e 

Financeira; Cronograma; Referências. Máximo: 15 páginas A4 excluindo a folha de rosto, 

espaçamento 1,5 e fonte Times New Roman 12. O escopo do projeto deverá atender aos 

assuntos pertinentes as linhas de pesquisa do orientador e do Programa (vide colocar a 

página do curso com às linhas de pesquisa). Com relação ao escopo do projeto atentar 

para relevância e aderência às linhas de pesquisa do Programa. 

3.7. Duas fotos 3 x 4.  

3.8. Carta de aceite assinada pelo pretenso orientador. Consultar Anexo I para 

docentes com vagas, caso ele seja aprovado no processo seletivo (usar modelo do Anexo 

III).  

3.9. Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição, através de guia de 

recolhimento da União que poderá ser emitida diretamente pela página eletrônica da 

Receita Federal (https: //consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp), unidade 

gestora: 153166, gestão 15240, código de recolhimento 28830-6, número de referencia: 

2017, competência: mês/ano, vencimento: dia/mês/ano, CPF do candidato, valor: R$ 

45,00).  

3.10. Toda a documentação acima relacionada deverá ser entregue ou enviada pelos 

correios, através de SEDEX com aviso de recebimento (AR), à Secretaria do Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias em ENVELOPE LACRADO constando no 

envelope o NOME DO CANDIDATO e o NOME E NÍVEL DO CURSO.  

http://www.cveterinarias.ufrrj.br/formularios/inscric.doc
http://www.cveterinarias.ufrrj.br/formularios/inscric.doc
http://www.cveterinarias.ufrrj.br/formularios/inscric.doc
http://r1.ufrrj.br/wp/ppgcv/
http://r1.ufrrj.br/wp/ppgcv/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgcv/documentos/formularios-2/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgcv/documentos/formularios-2/
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3.11. As inscrições enviadas via correios, deverão ser postadas até o último dia útil do 

término do período de inscrição. No caso da inscrição realizada pelo correio o candidato, 

obrigatoriamente, deverá escanear o comprovante de postagem do SEDEX e encaminhar 

para o e-mail do programa (cpgcvufrrj@gmail.com), até o último dia útil do término do 

período de inscrição. O PPGCV não se responsabilizará por inscrições extraviadas 

pelos Correios. 

 3.12. Informações Adicionais  

 3.12.1. Antes de efetivar a inscrição o candidato deverá entrar em contato com o 

orientador pretendido para verificar se o mesmo possui vaga para novos alunos (Anexo 

I). Após entendimentos preliminares com o possível orientador e de posse da carta de 

aceite emitida pelo mesmo (Anexo III), o futuro candidato prosseguirá com todas as 

etapas para se submeter à avaliação e seleção.  

 3.12.2. Os candidatos que no ato da inscrição não tiverem concluído o curso de graduação 

ou de mestrado, poderão apresentar declaração do curso com previsão de término até 

fevereiro de 2018, assim como histórico provisório ou declaração de créditos.  

 3.12.3. A Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias não 

receberá nenhum documento que não sejam os inseridos no envelope lacrado entregue no 

ato da inscrição.  

3.12.4. O PPGCV não garante a concessão de recursos financeiros para a realização dos 

projetos de dissertações e teses.  

4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO  

  

4.1. MESTRADO  

 4.1.1. Prova escrita de conhecimentos (com base em programa e bibliografia disponível 

no site do CPGCV, Anexo IV). Classificatória, com peso 1.  

4.1.2. Prova de língua inglesa (tradução, interpretação de texto e elaboração de resumo 

em Português). Eliminatória, com peso 1 (nota para aprovação ≥ 5,0). Será permitido 

o uso de dicionário.   

 4.1.3. Prova de Títulos (Curriculum Vitae) com caráter classificatório e peso 1 (critérios 

de avaliação no Anexo II).  

 4.1.4. O aceite de um professor orientador credenciado pelo programa e com vaga 

disponível (Anexo I), conforme modelo do Curso (Anexo III).  

 4.1.5. Os candidatos que tenham obtido nota ≥ 5,0 na prova de Inglês estarão aprovados 

e serão classificados em ordem decrescente segundo a média aritmética das provas de 

Conhecimentos, Inglês e Títulos (Curriculum Vitae). O critério de desempate será a nota 

da prova escrita de conhecimentos. Quando o número de candidatos aprovados for maior 

do que o número de vagas do docente escolhido para orientador, serão selecionados os 

candidatos desse docente orientador com maior valor de média.  

 4.1.6. O número de vagas 14.  

mailto:cpgcvufrrj@gmail.com
http://www.cveterinarias.ufrrj.br/?acao=corpo_docente
http://www.cveterinarias.ufrrj.br/?acao=corpo_docente
http://www.cveterinarias.ufrrj.br/?acao=corpo_docente
http://www.cveterinarias.ufrrj.br/?acao=corpo_docente
http://www.cveterinarias.ufrrj.br/arquivos/Bibliografia_selecao_2008.pdf
http://www.cveterinarias.ufrrj.br/arquivos/Bibliografia_selecao_2008.pdf
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4.2. DOUTORADO  

4.2.1. Prova de língua inglesa (tradução, interpretação de texto e elaboração de resumo 

em Português). Eliminatória, com peso 1 (nota para aprovação ≥ 5,0). Será permitido 

o uso de dicionário.   

4.2.2. Prova de Títulos (Curriculum Vitae) com caráter classificatório e peso 1 (critérios 

de avaliação no Anexo III).  

4.2.3. Avaliação de Projeto de Tese. Eliminatória, com peso 1 (nota para aprovação ≥ 

5,0) (critérios de avaliação no Anexo V).  

4.2.4. O aceite de um professor orientador credenciado pelo programa e com vaga 

disponível (Anexo I), conforme modelo do Curso (Anexo III).  

 4.2.5. Os candidatos para serem aprovados deveram ter obtido nota ≥ 5,0 na prova de 

Inglês e na avaliação do projeto.  

4.2.6. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente seguindo a 

média aritmética das provas de Inglês, Títulos (Curriculum Vitae) e avaliação do projeto. 

O critério de desempate será a nota da prova de Títulos. Quando o número de candidatos 

aprovados for maior do que o número de vagas do docente escolhido para orientador, 

serão selecionados os candidatos desse docente orientador com maior valor de média.  

 4.2.7. O número de vagas é 15  

5. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO.  

5.1. As bolsas EVENTUALMENTE obtidas pelo Programa serão concedidas 

aos alunos respeitando os critérios e as normas das agências de fomento. NÃO 

HAVENDO GARANTIA DE BOLSAS PARA OS ALUNOS 

SELECIONADOS.  

5.2. Tendo em vista o disposto no item 5.1., a concessão das bolsas, 

disponibilizadas pelos órgãos de fomento, obedecerá estritamente à 

classificação geral em ordem decrescente. Não será concedida bolsa de 

estudos para o alunos que tiverem vínculo empregatício. 

5.3. Para a finalidade de distribuição de bolsa este edital terá a validade de 10 

meses. 

6. MATRÍCULA.  

6.1. A matrícula dos candidatos selecionados realizar-se-á em período a ser 

comunicado pela Secretaria do CPGCV.  

6.2. A matrícula só poderá ser realizada mediante apresentação de original e 

entrega de cópia de comprovante de conclusão de graduação ou mestrado 

acadêmico nos casos pertinentes, emitido por órgão competente.   
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6.3. A matrícula daqueles ingressantes com vínculo empregatício só poderá ser 

realizada mediante entrega de documento de liberação por vinte horas para se 

dedicar ao Curso.   

6.4. A inscrição em disciplinas deverá ser renovada semestralmente.  

6.5. No primeiro período de curso o aluno deve cursar no mínimo 6 (seis) créditos.  

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.  

7.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de 

desconhecimento.  

7.2. Serão eliminados os candidatos com documentação incompleta.  

7.3. A lista de candidatos cujas inscrições forem aceitas será publicada na página 

eletrônica do Curso até o dia 23 de outubro de 2017. Da impugnação do 

processo de homologação da inscrição caberá recurso, que deverá ser 

impetrado na secretaria do curso entre os dias 23 a 24. O resultado do recurso 

será  publicado na página eletrônica do Curso até o dia 26 de outubro de 2017. 

7.4. Os candidatos classificados que não alcançaram vaga para o orientador 

pretendido terão a possibilidade de ingressar ao curso com outro orientador 

cujas vagas não tenham sido totalmente preenchidas desde que o projeto de 

dissertação ou tese siga a linha de pesquisa do pretenso orientador e mediante 

apresentação da respectiva carta de aceite. Todos estes casos estarão sujeitos 

à análise e aprovação pelo Colegiado Executivo do Curso.  

7.5. A Comissão de Seleção para este processo será integrada por:  

Prof. Huarrisson Azevedo Santos (Presidente)  

Profa. Yara Peluso Cid (Membro Titutlar) 

Prof. Douglas McIntosh (Membro Titular)  

Prof. Júlio Israel Fernandes (Membro Titular) 

Katherina Coumendouros (Membro Suplente) 

7.6. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pelo Colegiado Executivo do 

Curso de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias.  
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ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES  

Curso de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Instituto de Veterinária – UFRRJ, 

BR 465 - Km 7, CEP: 23.890-000 – Seropédica – RJ, Fax/Fone: +55 21 2682-1617, 

email: cpgcv@ufrrj.br e cpgcvufrrj@gmail.com,  

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgcv/  

 

Seropédica, 21 de agosto de 2017 

Prof. Fabio Barbour Scott 

Coordenador do CPGCV/UFRRJ  
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ANEXO I  

  

DOCENTES COM VAGAS PARA O PROCESSO SELETIVO 2017  

  

Vagas-Seleção 2018 

Docente Vagas 

Adivaldo Fonseca 3 

Avelino Bittencourt 3 

Bruno Berto 1 

Carlos Alberto 2 

Carlos Massard 3 

Carlos Wilson 1 

Cláuda Portes 2 

Débora Decote 1 

Douglas Chaves 2 

Douglas McIntosh  1 

Fábio Scott 3 

Huarrisson Santos 2 

Isabele Angelo 3 

Jairo Pinheiro 2 

José Lius 3 

Júlio Fernandes 2 

Katherina Coumendouros 2 

Kátia Famadas 3 

Lucia Pinto 1 

Marília Sato 2 

Melissa Carvalho 1 

Miliane Moreira 2 

Patrícia Fampa 2 

Patrícia Gôlo 3 

Paulo Peixoto 2 

Teresa Cristina 3 

Thaís Azevedo 2 

Shana Mattos 2 

Wagner Tassinari 1 

Vânia Bittencourt 2 

Yara Cid 2 
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ANEXO II 

  

PLANILHA PARA PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO  

1 Atividades Acadêmicas 

Atividades 
Pontuação 

1.1 Bolsa de Iniciação Científica (5,0 pts/semestre) (Máx. 20 pts)  
1.2 Iniciação Científica sem Bolsa (3,0/semestre) (Máx. 15 pontos)  
1.3.Bolsa de Monitoria (3,0 pts/semestre) (Máx. 10pts)  
1.4 Bolsa de Extensão (3,0 pts/semestre) (Máx. 10pts)  
1.5 Bolsas de aperfeiçoamento ou de apoio técnico  (5 pts/semestre) (Máx.20 pts)   
1.6 Curso de Especialização de interesse nas áreas de pesquisa do CPGCV – 360 horas (5,0 

pts/curso) (Máx. 5 pts)  
 

1.7 Cursos de interesse nas áreas de pesquisa do CPGCV (0,5 ponto/20 horas)(máx.10 pt)   

1.8 Participação eventos científicos  (0,5/evento)(máximo 20 pt)  

1.9 Mestrado na área e áreas afins da ciências veterinárias (10 pt)(max 10 pt)  

1.10 Estágios não curriculares na área de Ciências Veterinárias, Biológicas e da Saúde, 6 

meses ou 40 horas (1 ponto/estágio) (Max. 10 pts) 
 

Total (Item 1) (Máx. 40 pontos) (N1)  
2 Produção Científica 

Atividades 
Pontuação 

2.1 Artigos Publicados (ou com carta de aceite)  na área de Ciências Veterinárias,  
Biológicas e da Saúde em Periódico, com corpo editorial e indexada 5,0 pts/artigo(Qualis 

A1,A2,B1)* 2,5 pts/artigo(Qualis B2,B3,B4)*( (Max. 40 pts)  

 

2.2 Artigos Publicados (ou com carta de aceite) em outras áreas  em Periódico, com corpo 

editorial e indexada 1,5 pt/artigo (Qualis A1,A2,B1)* 1,0 pts/artigo (Qualis B2,B3,B4)*  
(Max. 40 pts)  

 

2.3 Artigos Publicados em Anais de Eventos Científicos na área de Ciências Veterinárias, 

Biológicas e da Saúde em Periódico como primeiro autor (2 pts/artigo), e demais autores  
(1,0 ponto/artigo) (Max. 10 pts) 

 

2.4 Resumos Publicados em Anais de Eventos Científicos na área de Ciências Veterinárias,  
Biológicas e da Saúde em Periódico  
(0,5 pts/artigo) (Max. 15 pts)  

 

2.5 Publicação de Livro como primeiro autor (10,0 pts/livro) e demais autores (5,0 pts/livro) 

(Max. 20 pts)  
 

2.6 Publicação de Capítulo de Livro como primeiro autor (5 pts/capítulo) e demais autores 

(2,5 pts/capítulo) (Max. 15 pts)  
 

2.7 Publicação em revistas (magazines), boletins e folhetos técnicos na área de Ciências  
Veterinárias, Biológicas e da Saúde  (1,0 pts/trabalho) (Max. 10 pts)  

 

2.8 Prêmios obtidos em Eventos Científicos (2,5 pts/prêmio) (Max. 5 pts)   
Total (Item 2) (Máx. 40 pontos )  (N2)    

3.  Experiência Profissional relacionada às Ciências Veterinárias, Biológicas e da Saúde 

Atividades 
Pontuação 

3.1 Trabalho Remunerado (2 pts/semestre) (Max. 10 pts)  
3.2 Palestras ministradas ou equivalentes, participação em bancas de conclusão de curso (1 

ponto) (Max. 10 pts)  
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3.3 Aulas e cursos ministrados em Ensino Fundamental, Médio, Ensino Superior,  
Especializações (0,1 pt/hora ou 1 pt/ano). (Máx. 15 pts) 
 3.4 Orientações em estágios oficiais, monitoria, iniciação científica, monografia de final de 

curso, aperfeiçoamento ou apoio técnico (1 ponto/orientado) (Máx. 10 pts)   

3.5 Orientações em Monografias ou Dissertações (2 pts/orientado) (Máx. 10 pts) 

 

3.6 Consultoria a órgãos oficiais na área de Ciências Veterinárias, Biológicas e da Saúde (2,5 

pts/consultoria) (Máx. 10 pts) 
 

Total (Item 3) (Máx. 20 pontos) (N3)  

NOTA FINAL = (N1+N2+N3 )/10  
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ANEXO III  

  

MODELO DE CARTA DE ORIENTADOR  

  
  
  
  
  

  

Eu, ________________________________________, professor orientador do Curso de  

Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da UFRRJ, aceito orientar o candidato  

___________________________________________,  no  nível  de  

____________________________, a partir de março de 2017, caso o mesmo seja 

selecionado conforme os critérios estabelecidos pelo Colegiado do CPGCV para ingresso 

neste Curso.   

  

  

  

  

Data  

  

  

  

  

Assinatura  
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ANEXO IV PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTOS (MESTRADO)  

  

 Diagnóstico, Ciclo biológico, Relação Parasito-hospedeiro e aspectos 

epidemiológicos de: Ixodidae, Sarcoptidae, Pulicidae, Culicidae, Psychodidae, 

Muscidae, Calliphoridae, Cuterebridae.  
  

 Diagnóstico, Ciclo biológico, Relação Parasito-hospedeiro e aspectos 

epidemiológicos de: Trypanosomatidae, Sarcocistidae, Babesidae e Theileriidae. 

Anaplasmataceae e Rickettsiaceae  
  

 Diagnóstico, Ciclo biológico, Relação Parasito-hospedeiro e aspectos 

epidemiológicos de: Fasciolidae, Taeniidae, Ascarididae, Strongylidae, 

Ancylostomatidae, Trichostrongylidae, Dictyocaulidae, Habronematidae, 

Strongyloididae.  
  

 Epidemiologia: objeto, método, aplicação, perspectiva histórica. Saúde - Doença: 

conceitos, história natural da doença e modelos para representar fatores 

etiológicos. Casualidade. Indicadores Epidemiológicos. Medidas de associação 

em Epidemiologia. Estudo Clínico Randomizado. Estudo Ecológico. Aspectos 

epidemiológicos das principais zoonoses.  
  

 Estrutura, fisiologia, metabolismo, genética e patogênese de bactérias, vírus e 

fungos de importância em Sanidade animal. Agentes antimicrobianos; alvos de 

atuação e mecanismos de resistência bacterianos. Aspectos celulares e 

moleculares da imunidade, técnicas de imunologia clínica, modulação da resposta 

imune  
  

 Boas práticas para utilização de medicamentos e farmacocinética clínica 

veterinária 
 

 

-  
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ANEXO V CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE TESE  

1. O objetivo central da proposta é original? Está claramente estabelecido? A hipótese formulada 

revela domínio do tema? (2,0)   

(  ) inadequado;  (  ) regular 1;  (  ) bom 1,5; (  ) excelente  2,0  

2. Consistência do embasamento teórico-conceitual e da revisão de literatura. (2,0)  

(  ) inconsistente;   (  ) regular 1;  (  ) bom 1,5; (  ) excelente  2,0  

3. Delimitação e contextualização do objeto e dos objetivos da pesquisa. (2,0)  

(  ) inadequado;  (  ) regular 1;  (  ) bom  1,5; (   ) excelente  2  

4. A metodologia está clara e compreensível? A abordagem metodológica está adequada? 

Quando pertinente o delineamento estatístico proposto está compatível? (2,0)   

(  ) inadequado;  (  ) regular 1;  (  ) bom 1,5 ; (  ) excelente 2  

5. Atualidade, pertinência e adequada organização das referências bibliográficas. (0,5)  

(  ) inadequado;  (  ) médio 0,25;  (  ) bom  0,5  

6. Qualidade e clareza geral da redação e coerência interna do texto. (0,5)  

(  ) inadequado;  (  ) médio 0,25;  (  ) bom  0,5  

7. Relevância e aderência à(s) linha(s) de pesquisa(s) do curso (linhas de pesquisa do curso (0,5)  

(  ) inadequado;  (  ) razoável, 0,25;  (  ) bom  0,5  

8. Adequação do orçamento e exequibilidade do cronograma de atividades. (0,5) (  ) inadequado; 

(  ) razoável 0,25;  (  ) bom 0,5   

  

_______________________  

  


