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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 040/2017 – PPGCat
PROCESSO DE SELEÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO – ENTRADA EM 2018/01
Universidade Federal do Tocantins – UFT, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ e do Programa de PósGraduação em Ciência Animal Tropical (PPGCAT), torna pública a Retificação do PROCESSO DE SELEÇÃO Mestrado e Doutorado
Acadêmico em Ciência Animal Tropical Edital Nº040/2017 - PROCESSO DE SELEÇÃO COM ENTRADA EM 2018/01, conforme edital
de abertura Edital 028/2017.
A retificação trata-se do horário das entrevistas previsto para o PROCESSO DE SELEÇÃO COM ENTRADA EM 2018/01/ Programa
de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical (PPGCAT).
1. DA RETIFICAÇÃO
1.1 Onde se lê:
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1. Da avaliação dos candidatos ao Curso de Mestrado
Cada candidato deverá indicar a linha de pesquisa a qual pretende concorrer no ato de inscrição (Anexo A), não havendo possibilidade de
mudança de linha durante o processo seletivo. A avaliação dos candidatos constará de três itens:




Item 1. Avaliação de conhecimento (peso 04)
Item 2. Avaliação de títulos (peso 03)
Item 3. Entrevista (peso 03)
8.1.1. Serão eliminados os candidatos que:
A) Não obtiverem 50% de aproveitamento na prova do Conhecimento Especifico (PCE);
B) Não obtiverem 50% de aproveitamento na Avaliação do Conhecimento (AC);

C) Não alcançarem média final 5,0 (cinco vírgula zero), onde, média final é igual a:

((4 x nota obtida na avaliação do conhecimento) + (3 x nota obtida na entrevista) + (3 x nota obtida no currículo))/10.

8.1.2. Orientação dos itens a serem avaliados
a) Avaliação de Conhecimento
A avaliação de conhecimento será composta por provas objetivas de conhecimentos básicos em Estatística, Fisiologia e Bioquímica
(peso 4); prova de conhecimentos específicos (PCE) (peso 4) e prova de inglês (peso 2). A prova de conhecimentos básicos, realizada sem
consulta, será composta por 30 questões de múltipla escolha.
A prova de conhecimentos específicos (PCE) será realizada sem consulta e versará sobre tema relacionado à Ciência Animal
direcionada para a linha de pesquisa e temáticas de interesse escolhida pelo candidato no ato da inscrição.
Os pontos a serem abordados na prova de conhecimento específico encontram-se no Anexo B.
A prova de inglês terá caráter classificatório e avaliará a interpretação de texto em língua inglesa. O uso de dicionário bilíngüe será
permitido e cada candidato deverá apresentar seu exemplar; sendo vedado o empréstimo de dicionários entre os candidatos.
b) Avaliação de Títulos
Esta avaliação, de caráter classificatório, pontuará os vários itens referentes à trajetória acadêmica e profissional do candidato e seguirá
os critérios estabelecidos na Planilha de Pontuação de Currículos disponível na mesma home page desse edital (Essa planilha deverá ser
preenchida digitalmente e impressa). É obrigatória a comprovação de todos os títulos citados na planilha encadernados em aspiral
(documentos entregues sem encadernação e fora de ordem não serão avaliados). A maior nota na prova de avaliação de títulos será tomada
como 100% e as demais serão ajustadas à distribuição normal mediante desvio padrão obtido das notas.
c) Entrevista
As entrevistas serão realizadas por uma comissão composta de três (03) professores, e terá como critério de avaliação:
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1. Disponibilidade de tempo para dedicação ao curso;
2. Motivação e indicativo de conclusão do curso;
3. Capacidade de expressar idéias;
4. Conhecimento de informática;
5. Vivência prática e capacidade de trabalho;
6. Experiência em trabalhos como bolsista (iniciação científica ou tecnológica, monitorias);
7. Possibilidade de inserção nas linhas de pesquisas existentes;
8. Indicativo de priorização da pós-graduação em relação a outras possibilidades de trabalho;
9. Maturidade e segurança;
10. Indicação de capacidade de desenvolvimento de trabalho em grupo.
8.2. Da avaliação do Curso de Doutorado
Cada candidato deverá indicar a linha de pesquisa a qual pretende concorrer no ato de inscrição (Anexo A), não havendo possibilidade de
mudança de linha durante o processo seletivo. A avaliação dos candidatos constará de três itens:




Item 1. Avaliação de conhecimento (peso 04)
Item 2. Avaliação de títulos (peso 03)
Item 3. Entrevista e defesa do projeto de pesquisa (peso 03)

8.2.1. Serão eliminados os candidatos que:
A) Não obtiverem 50% de aproveitamento na Avaliação do Conhecimento (AC);
B) Não alcançarem média final 5,0 (cinco vírgula zero), onde, média final é igual a:
((4 x nota obtida na avaliação do conhecimento) + (3 x nota obtida na entrevista) + (3 x nota obtida no currículo))/10.
a) Avaliação de Conhecimento
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A avaliação de conhecimento será composta por prova de conhecimentos específicos (PCE) que será realizada sem consulta e versará
sobre tema relacionado à Ciência Animal direcionada para a linha de pesquisa escolhida pelo candidato no ato da inscrição.
Os pontos a serem abordados na prova de conhecimento específico encontram-se no Anexo B.
b) Avaliação de Títulos
Esta avaliação, de caráter classificatório, pontuará os vários itens referentes à trajetória acadêmica e profissional do candidato e seguirá
os critérios estabelecidos no na Planilha de Pontuação de Currículos disponível na mesma home page desse edital (Essa planilha deverá ser
preenchida digitalmente e impressa). É obrigatória a comprovação de todos os títulos citados na planilha este devem serem entregues na
ordem e encadernados em aspiral (documentos entregues fora de ordem e sem encadernação não serão avaliados) . A maior nota na prova de
avaliação de títulos será tomada como 100% e as demais serão ajustadas à distribuição normal mediante desvio padrão obtido das notas.
c) Entrevista/Projeto
O candidato deverá defender projeto de pesquisa por ele elaborado (o mesmo entregue no ato da inscrição) frente a uma banca
composta por três (03) professores. O candidato terá até vinte minutos para fazer a exposição e a banca terá igual tempo para argüir o
candidato e realizar a entrevista. Para apresentação do projeto de pesquisa será disponibilizado equipamento de projeção (data-show e
microcomputador com Microsoft-Office 2003) e retroprojetor.
A entrevista terá como critério de avaliação:
1. Disponibilidade de tempo para dedicação ao curso;
2. Motivação e indicativo de conclusão do curso;
3. Capacidade de expressar idéias;
4. Conhecimento de informática;
5. Vivência prática e capacidade de trabalho;
6. Experiência em trabalhos como bolsista (iniciação científica ou tecnológica, monitorias);
7. Maleabilidade para inserção nas linhas de pesquisas existentes;
8. Indicativo de priorização da pós-graduação em relação a outras possibilidades de trabalho;
9. Maturidade e segurança;
10. Indicação de capacidade de desenvolvimento de trabalho em grupo.
A defesa do projeto de pesquisa terá como critério de avaliação:
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1. Apresentação da Hipótese;
2. Contextualização do projeto;
3. Justificativa do projeto;
4. Conhecimento dos equipamentos propostos na metodologia e de sua utilização;
5. Conhecimento das metodologias de análise propostas no projeto;
6. Conhecimento dos métodos estatísticos sugeridos para a análise dos resultados do projeto;
7. Adequação do cronograma do projeto ao período de duração da curso de doutorado;
8. Adequação do orçamento a proposta do projeto;
9. Adequação das metas a proposta do projeto;
10. Bibliografia utilizada na elaboração do projeto.
1.2 Leia-se:
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1. Da avaliação dos candidatos ao Curso de Mestrado
Cada candidato deverá indicar a linha de pesquisa a qual pretende concorrer no ato de inscrição (Anexo A), não havendo possibilidade de
mudança de linha durante o processo seletivo. A avaliação dos candidatos constará de três itens:




Item 1. Avaliação de conhecimento (peso 04)
Item 2. Avaliação de títulos (peso 03)
Item 3. Entrevista (peso 03)
8.1.1. Serão eliminados os candidatos que:
A) Não obtiverem 50% de aproveitamento na prova do Conhecimento Especifico (PCE);
B) Não obtiverem 50% de aproveitamento na Avaliação do Conhecimento (AC);
C) Não alcançarem média final 5,0 (cinco vírgula zero), onde, média final é igual a:
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((4 x nota obtida na avaliação do conhecimento) + (3 x nota obtida na entrevista) + (3 x nota obtida no currículo))/10.

8.1.2. Orientação dos itens a serem avaliados
a) Avaliação de Conhecimento
A avaliação de conhecimento será composta por provas objetivas de conhecimentos básicos em Estatística, Fisiologia e Bioquímica
(peso 4); prova de conhecimentos específicos (PCE) (peso 4) e prova de inglês (peso 2). A prova de conhecimentos básicos, realizada sem
consulta, será composta por 30 questões de múltipla escolha.
A prova de conhecimentos específicos (PCE) será realizada sem consulta e versará sobre tema relacionado à Ciência Animal
direcionada para a linha de pesquisa e temáticas de interesse escolhida pelo candidato no ato da inscrição.
Os pontos a serem abordados na prova de conhecimento específico encontram-se no Anexo B.
A prova de inglês terá caráter classificatório e avaliará a interpretação de texto em língua inglesa. O uso de dicionário bilíngüe será
permitido e cada candidato deverá apresentar seu exemplar; sendo vedado o empréstimo de dicionários entre os candidatos.
b) Avaliação de Títulos
Esta avaliação, de caráter classificatório, pontuará os vários itens referentes à trajetória acadêmica e profissional do candidato e seguirá
os critérios estabelecidos na Planilha de Pontuação de Currículos disponível na mesma home page desse edital (Essa planilha deverá ser
preenchida digitalmente e impressa). É obrigatória a comprovação de todos os títulos citados na planilha encadernados em aspiral
(documentos entregues sem encadernação e fora de ordem não serão avaliados). A maior nota na prova de avaliação de títulos será tomada
como 100% e as demais serão ajustadas à distribuição normal mediante desvio padrão obtido das notas.
c) Entrevista
As entrevistas serão realizadas por uma comissão composta de três (03) professores, e terá como critério de avaliação:
11. Disponibilidade de tempo para dedicação ao curso;
12. Motivação e indicativo de conclusão do curso;
13. Capacidade de expressar idéias;
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14. Conhecimento de informática;
15. Vivência prática e capacidade de trabalho;
16. Experiência em trabalhos como bolsista (iniciação científica ou tecnológica, monitorias);
17. Possibilidade de inserção nas linhas de pesquisas existentes;
18. Indicativo de priorização da pós-graduação em relação a outras possibilidades de trabalho;
19. Maturidade e segurança;
20. Indicação de capacidade de desenvolvimento de trabalho em grupo.
8.2. Da avaliação do Curso de Doutorado
Cada candidato deverá indicar a linha de pesquisa a qual pretende concorrer no ato de inscrição (Anexo A), não havendo possibilidade de
mudança de linha durante o processo seletivo. A avaliação dos candidatos constará de três itens:




Item 1. Avaliação de conhecimento (peso 04)
Item 2. Avaliação de títulos (peso 03)
Item 3. Entrevista e defesa do projeto de pesquisa (peso 03)

8.2.1. Serão eliminados os candidatos que:
A) Não obtiverem 50% de aproveitamento na Avaliação do Conhecimento (AC);
B) Não alcançarem média final 5,0 (cinco vírgula zero), onde, média final é igual a:
((4 x nota obtida na avaliação do conhecimento) + (3 x nota obtida na entrevista) + (3 x nota obtida no currículo))/10.
a) Avaliação de Conhecimento
A avaliação de conhecimento será composta por prova de conhecimentos específicos (PCE) que será realizada sem consulta e versará
sobre tema relacionado à Ciência Animal direcionada para a linha de pesquisa escolhida pelo candidato no ato da inscrição.
Os pontos a serem abordados na prova de conhecimento específico encontram-se no Anexo B.
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b) Avaliação de Títulos
Esta avaliação, de caráter classificatório, pontuará os vários itens referentes à trajetória acadêmica e profissional do candidato e seguirá
os critérios estabelecidos no na Planilha de Pontuação de Currículos disponível na mesma home page desse edital (Essa planilha deverá ser
preenchida digitalmente e impressa). É obrigatória a comprovação de todos os títulos citados na planilha este devem serem entregues na
ordem e encadernados em aspiral (documentos entregues fora de ordem e sem encadernação não serão avaliados) . A maior nota na prova de
avaliação de títulos será tomada como 100% e as demais serão ajustadas à distribuição normal mediante desvio padrão obtido das notas.
c) Entrevista/Projeto
O candidato deverá defender projeto de pesquisa por ele elaborado (o mesmo entregue no ato da inscrição) frente a uma banca
composta por três (03) professores. O candidato terá até dez minutos para fazer a exposição e a banca terá igual tempo para argüir o candidato
e realizar a entrevista. Para apresentação do projeto de pesquisa será disponibilizado equipamento de projeção (data-show e microcomputador
com Microsoft-Office 2003).
A entrevista terá como critério de avaliação:
11. Disponibilidade de tempo para dedicação ao curso;
12. Motivação e indicativo de conclusão do curso;
13. Capacidade de expressar idéias;
14. Conhecimento de informática;
15. Vivência prática e capacidade de trabalho;
16. Experiência em trabalhos como bolsista (iniciação científica ou tecnológica, monitorias);
17. Maleabilidade para inserção nas linhas de pesquisas existentes;
18. Indicativo de priorização da pós-graduação em relação a outras possibilidades de trabalho;
19. Maturidade e segurança;
20. Indicação de capacidade de desenvolvimento de trabalho em grupo.
A defesa do projeto de pesquisa terá como critério de avaliação:
11. Apresentação da Hipótese;
12. Contextualização do projeto;
13. Justificativa do projeto;
14. Conhecimento dos equipamentos propostos na metodologia e de sua utilização;
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15. Conhecimento das metodologias de análise propostas no projeto;
16. Conhecimento dos métodos estatísticos sugeridos para a análise dos resultados do projeto;
17. Adequação do cronograma do projeto ao período de duração da curso de doutorado;
18. Adequação do orçamento a proposta do projeto;
19. Adequação das metas a proposta do projeto;
20. Bibliografia utilizada na elaboração do projeto.
2. CONTATOS E INFORMAÇÕES
2.1. Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal Tropical
Fone: (63)-3416-5424 e e-mail: pgcat@uft.edu.br
Araguaína, 29 de novembro de 2017

FABRÍCIA ROCHA CHAVES MIOTTO
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical
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