Mestrado Acadêmico em Zootecnia
Processo de Seleção 2014
A entrada de alunos é anual (1° semestre) com a seleção de 15 (quinze) novos discentes. A seleção
é realizada nos meses de outubro (inscrição) e novembro (provas), com divulgação dos resultados
na primeira semana de dezembro. As matriculas ocorrem no mês de março. Todo processo pode ser
acompanhado na página do programa http://www.cstr.ufcg.edu.br/ppgz/index.htm .
Procedimentos para seleção dos candidatos:
• Prova escrita: Consiste em uma prova de conhecimentos específicos, elaborada pela comissão
formada para esse fim, e a prova será com base nos pontos e bibliografia indicados em edital
específico divulgado previamente. São considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota
igual ou superior a 5,0 (seis). Todos os critérios da seleção estão descritos no Edital 01 PPGCA
/2014.
Apenas os candidatos aprovados passam à etapa seguinte da seleção.
Pré-Projeto e entrevista: A entrevista consistirá em análise de questionário escrito respondido
pelos candidatos, sobre as experiências acadêmicas e profissionais; e intenções do candidato em
relação ao Curso, assim como, as informações apresentadas no Pré-Projeto. O Pré-projeto deve
ser construído de forma sucinta sobre o perfil de pesquisa/trabalho/estudo que o candidato
pretende desenvolver durante sua estadia no PPG; para isso, encorajamos os candidatos a
consultarem seus possíveis orientadores em período prévio a seleção para que possam seguir
suas orientações (Nomes dos docentes e e-mails disponíveis na home do PPGCA).
Análise do Currículo Vitae e do Histórico Escolar: consiste na avaliação dos candidatos com
base em seu histórico escolar de graduação e o Currículo Lattes/CNPq documentado.
Obs.: Todo o processo de seleção é realizado por uma Comissão de Seleção especialmente
constituída para essa finalidade, designada pelocolegiado do Programa e formada por professores
do corpo docente permanente do Programa.
Para maiores informações acesse o Edital de seleção para o curso que está disponível na
Homehttp://www.cstr.ufcg.edu.br/ppgz/index.htm .

