
Universidade Federal de Minas Gerais 
Instituto de Ciências Agrárias 

Curso de Pós-Graduação em Produção Animal 
 

Edital de Seleção 2019 – PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO - PNPD/CAPES 

A Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Produção Animal (PGPA) do Instituto de 
Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no período de 04 
a 20 de junho 2019, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos à bolsa do 
Programa Nacional de Pós-Doutorado-PNPD/CAPES. As inscrições podem ser enviadas via 
internet para o endereço eletrônico secpg@ica.ufmg.br, contudo, neste caso toda a 
documentação necessária deverá estar anexada ao e-mail, não sendo aceitos documentos 
disponibilizados na forma de links. As inscrições também poderão ser feitas presencialmente na 
Secretaria do Curso de Pós-Graduação em Produção Animal do Instituto de Ciências Agrárias 
da UFMG, ou ainda por meio de correio para o endereço: Av. Universitária, nº 1000, Bairro 
Universitário, CEP 39.404-547 - Montes Claros/MG - Brasil, com data limite de postagem em 13 
de junho de 2019. Contatos: Tel. (38) 2101-7759, e-mail: secpg@ica.ufmg.br 

I –Dos objetivos. A seleção de candidatos à bolsa do Programa Nacional de Pós-doutorado 
PNPD/CAPES pauta-se pelo disposto na Portaria/CAPESNº 086, de 03 de julho de 2013 e tem 
como objetivos promover a realização de estudos de alto nível no âmbito do PGPA relacionados 
às linhas de pesquisas vinculadas ao Curso de Pós-Graduação em Produção Animal constantes 
no anexo IV deste edital; e, reforçar seus grupos de pesquisa, promovendo a integração de 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros em projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Curso de 
pós-graduação em produção animal.  

II –Das Bolsas. Será oferecida 01 (uma) bolsa, no valor mensal de R$4.100,00 (quatro mil e cem 
reais), com implementação prevista para julho de 2019.  

III –Das modalidades de inscrição.  O candidato pode se inscrever em uma das seguintes 
modalidades, observando-se o disposto no artigo 5º da Portaria/CAPES Nº 086, de 03 de julho 
de 2013:  

III.1. Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 
empregatício;  

III.2. Ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;  

III.3.  Ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 
superior ou instituições públicas de pesquisa.  

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 
exterior no momento da submissão da candidatura.  

§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade do item III.1, sem prejuízo de 
suas atividades de docência, após análise e autorização do Curso de Pós-Graduação.  

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade do item III.3 deverão apresentar comprovação de 
afastamento da instituição de origem por período compatível com o prazo de vigência da bolsa.  

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade do item III.3 não poderão realizar o estágio pós 
doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

IV –Da documentação a ser apresentada: O candidato deverá encaminhar cópias impressas 
ou digitalizadas dos seguintes documentos:  



IV.1. Formulário de Inscrição, devidamente preenchido, indicando o título e resumo do projeto 
proposto, linha de pesquisa entre outras informações (Anexo I deste Edital);  

IV.2. Questionário devidamente preenchido e comprovado nos quesitos que exigem documento 
comprobatório (Anexo II deste Edital); 

IV.3. Comprovação do título de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos 
pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este será analisado pelo 
Curso de Pós-Graduação;  

IV.4. Curriculum Vitae tanto para brasileiros quanto para estrangeiros constando apenas os itens 
discriminados no Anexo III deste edital. Todos os itens deverão estar devidamente comprovados 
através da apresentação de documentos comprobatórios, impressos ou digitalizados.  

Só serão deferidos os pedidos de  inscrição  que  atenderem  às  exigências  deste  Edital  e  que 
estiverem com a documentação completa. Não haverá devolução da documentação entregue, a 
qual será descartada após o prazo recursal do processo seletivo.  

V –Da Banca Examinadora. A banca examinadora de seleção será composta por professores 
credenciados indicados pelo Colegiado do PPA.  

VI –Do Processo Seletivo.  A seleção será feita com base na análise dos documentos 
requisitados no item IV. 

VII – Do Resultado Final.Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente 
da nota final, sendo que o primeiro será selecionado para a concessão da bolsa do  Programa 
Nacional  de  Pós-Doutorado-PNPD/CAPES.  Ocorrendo empate, será admitido o candidato com 
doutorado há mais tempo; ainda persistindo o empate, será admitido o candidato com maior 
idade. O resultado final será divulgado no quadro de avisos da Secretaria e no website do PGPA 
até o dia 05 de julho de 2019, às17h00.  Do resultado do processo de seleção somente caberá 
recurso por estrita arguição de ilegalidade. O prazo recursal é de 10 dias a partir da data de 
divulgação do resultado.  

 

 

Montes Claros, 03 de junho de 2019.  

 

Professora Luciana Castro Geraseev.  

Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Produção Animal da UFMG. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – Edital 2019 – PNPD/CAPES (ANEXO I) 

Nome do 
Candidato  

Título do projeto 
de pesquisa:  

Linha de 
Pesquisa  

Palavras-chave:  
 

Resumo do 
projeto de 

pesquisa (10 
linhas no 
máximo) 

 

CPF:  RG/Órgão expedidor  
Passaporte (se 
estrangeiro):  

Endereço 
Residencial: 

 
 

Telefone de 
contato:  

E-mail:  
Data de Nascimento:    País de nascimento:  

Graduação:  
 

Curso: 
 
Instituição: 
 
Data da titulação: (semestre/ano): 

Pós-Graduação:  
 

Curso:  

Instituição:  

Título:  

Data da titulação (semestre/ano):  

Curso:  

Instituição:  
Título:  

Data da titulação (semestre/ano): 

 

 

 

 

(Local)                                            (data)                                     Assinatura do candidato 
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QUESTIONÁRIO PROJETO DE PESQUISA – Edital 2019 – PNPD/CAPES (ANEXO II) 

 

1. Título e objetivo do projeto de pesquisa a ser desenvolvido. 
 

2. Qual a relevância / impacto / contribuição do projeto de pesquisa proposto para o curso 
de pós-graduação em produção animal e para a comunidade científica? 
 

3. A pesquisa proposta será desenvolvida nas dependências do ICA/UFMG? Se não, 
indicar em qual outra Instituição será desenvolvida. 
 

4. A pesquisa proposta integra um projeto maior? Se sim, apresentar documento 
comprobatório. 
 

5. Quais pesquisadores integram a pesquisa proposta? 
 

6. Apresentar o tempo previsto e cronograma para execução do projeto em sua totalidade. 
 

7. Apresentar orçamento detalhado para execução do projeto proposto. 
 

8. Haverá necessidade de aquisição de material permanente ou investimento em infra-
estrutura. Se sim, qual a fonte do recurso? Se apoio privado, apresentar carta de 
anuência da empresa; se apoio de agências de fomento, apresentar documento 
comprobatório. Recurso próprio não se enquadra. 
 

9. Dispõe de recurso aprovado para aquisição de material de consumo? Se apoio privado, 
apresentar carta de anuência da empresa; se apoio de agências de fomento, apresentar 
documento comprobatório. 
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO - EDITAL 2019 - PNPD/CAPES  (ANEXO III) 

Atividades Pontuação 
(Máximo/item) 

1 Questionário do projeto de pesquisa  20 pontos 

2 Experiência Docente (últimos 5 anos) 10 pontos 

2.1 Magistério em graduação e pós-graduação (0,5 pontos/semestre) 3,0 

2.2 Orientação e coorientação de pós-graduação (0,5 pontos/orientação) 2,5 

2.3 Participação em bancas de dissertação e tese (0,5 ponto/banca) 2,5 

2.4 Orientação de graduação (0,2 ponto/orientação) 1,0 

2.5 Participação em bancas de graduação (0,2 ponto/banca) 1,0 

3. Publicação de Artigos Científicos  30 pontos 

Serão pontuados com 4,0 pontos multiplicados pelo o equivalente A1 = 1,00; 
A2 = 0,85; B1 = 0,70; B2 = 0,55; B3 = 0,40; B4 = 0,25; B5 = 0,10, segundo 
classificação da CAPES para a Área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros. Ver: 
http://qualis.capes.gov.br/webqualis). Publicações nos últimos 5 anos terão 
acréscimo de 20%) 

30,0 

4. Livros com ISBN (publicações nos últimos 5 anos terão acréscimo de 
20%) 15 

4.1 Editor/Autor (3,5 pontos por livro) 7,0 

4.2 Autor de Capítulo (primeiro autor) (2,5 pontos por capítulo) 5,0 

4.3 Co-autor de Capítulo (1,0 pontos por capítulo) 3,0 

5. Experiência profissional não docente  10 pontos 

5.1 Estágio Pós-doutoral (2 pontos/ano) 6,0 

5.2 Experiência Acadêmica Internacional (1,0 ponto/evento) 4,0 

6. Premiações acadêmicas e em eventos científicos (0,5 ponto por item) 05 pontos 

7. Patentes 10 pontos 

Casos omissos ficarão à critério da banca;  
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LINHAS DE PESQUISA - EDITAL 2019 - PNPD/CAPES (ANEXO IV) 

1)Linha de atuação: Produção e nutrição de bovinos de corte. Avaliação de fibra efetiva e 
fisicamente efetiva em dietas de confinamentos comerciais. Utilização de bovinos leiteiros para 
corte. (Profa. Amália S. Chaves) 

2) Linha de atuação: Estudos do efeito de óleos essenciais com atividade antimicrobiana e 
antisséptica em produção animal (Profa. Anna Christina de Almeida) 

3) Linha de atuação: Epidemiologia molecular de bactérias multiresistentes a antimicrobianos 
responsáveis por mastite bovina. (Profa. Anna Christina de Almeida)  

4) Linha de atuação: Produção de insetos para alimentação animal e humana. Avaliação de 
insetos na nutrição de animais não-ruminantes. Nutrição de peixes tropicais de água-doce. (Prof. 
Diego Vicente da Costa) 

5) Linha de atuação: Alternativas com plantas do cerrado para o controle  de nematódeos, 
ectoparasitos e microrganimos patogênicos de animais de produção. Utilização de probióticos e 
prebióticos para o controle de parasitos e microrganismos patogênicos de animais de 
produção. (Prof.Eduardo Robson Duarte) 

6) Linha de atuação: Avaliação da microbiota ruminal de animais criados em condições 
semiáridas e alimentados com coprodutos. Utilização de fungos micelianos, leveduras e 
bactérias para melhoria da utilização de forragens tropicais em ruminantes. (Prof.Eduardo 
Robson Duarte) 

7)  Linha de atuação: Implantação e manejo de pastagens, Integração Lavoura-pecuária-floresta 
e manejo de plantas daninhas em pastagens.  (Prof.Leonardo David Tuffi Santos) 

8) Linha de atuação: Fisiologia da reprodução animal. Biotecnologia da reprodução aplicada a 
machos e/ou fêmeas. Relação nutrição-reprodução. (Profa. Letícia Ferrari Crocomo) 

9)  Linha de atuação: Produção de pequenos ruminantes. Nutrição de pequenos ruminantes com 
ênfase em avaliação de alimentos alternativos. Avaliação de produção de calor  em pequenos 
ruminantes com o uso de sistema de respirometria. (Profa.Luciana Castro Geraseev) 

 
10)  Linha de atuação: Linha de atuação: Avaliação técnica-econômica da produção de bovinos 
leiteiros Avaliação de forrageiras e alimentos alternativos na nutrição de bovinos de leite. 
Avaliação de sistemas de produção ( Prof. Mário Henrique França Mourthé). 

11)  Linha de atuação: Queijo Minas artesanal com ênfase em perfil de textura, bactérias láticas 
e antimicrobianos. Tecnologia de leites fermentados, iogurte, leite búlgaro, coalhada termofílica. 
Probióticos em produtos lácteos. Análise Sensorial de Alimentos. (Prof.Maximiliano Soares Pinto) 

12)  Linha de atuação: Manejo e adubação de pastagens. Avaliação da resposta morfogênica de 
forrageiras a condições de meio e manejo. Melhoramento genético de gramíneas e leguminosas 
forrageiras. (Prof. Thiago Gomes dos Santos Braz). 
 

 
 


