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EDITAL N° 015/2018 – PPGCat
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ALUNO ESPECIAL
– 2018/2
Universidade Federal do Tocantins – UFT, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação – PROPESQ e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical
(PPGCAT), torna pública a Retificação do EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA
ALUNO ESPECIAL do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical Edital
Nº 015/2018 com entrada em 2018/02, conforme edital de abertura Edital 014/2018.
1. DA RETIFICAÇÃO
1.1 Onde se lê:
2.1.Serão disponibilizadas 14 vagas para discentes especiais, distribuídas de acordo com o
Quadro abaixo:
Disciplinas

Cursos

Manejo de
Mestrado e
fertilidade de solos Doutorado
sob pastagem
Manejo nutricional Mestrado e
de ruminantes
Doutorado
Avaliação e manejo
de plantas
Mestrado e
forrageiras e
Doutorado
pastagem

Manejo produtivo
de aves
Manejo nutricional
de ruminantes

Doutorado

Número de
Créditos

Cargas
Horárias

Vagas
Ampla
Concorrência

04

60h

02

04

60h

02

Vagas para
Sistema de
Costas
0

0

04

60h

04

04

60h

02

01
(uma) vaga
para cotista
negro
e 01 (uma)
vaga para
cotista
indígena
0

04

60h

02

0

Mestrado e
Doutorado

PARÁGRAFO ÚNICO: O candidato para concorrer às vagas destinadas às cotas deve
informar sua preferência no formulário de inscrição e entregar no ato da inscrição a
documentação necessária e comprobatória para se inscrever no regime das cotas, juntamente
com os documentos previstos no “Anexo I” – (Formulário de Inscrição) e no link

http://docs.uft.edu.br/share/s/-mEhWdX-QwilSAJD9M31hQ (esse link dará acesso às normas
de cotas e seus respectivos anexos indispensáveis para a seleção). É vedada a entrega de
documentos após a inscrição as vagas não preenchidas pelo sistema de cotas serão
redistribuídas para ampla concorrência.
1.2 Leia-se:
2.1.Serão disponibilizadas 14 vagas para discentes especiais, distribuídas de acordo com o
Quadro abaixo:

Disciplinas

Cursos

Manejo de fertilidade
de solos sob pastagem
Manejo nutricional de
ruminantes
Avaliação e manejo
de plantas forrageiras
e pastagem

Mestrado e
Doutorado
Mestrado e
Doutorado
Mestrado e
Doutorado

04

60h

04

Manejo produtivo de
aves
Manejo nutricional de
ruminantes

Doutorado

04

60h

02

01
(uma) vaga
para cotista
negro
e 01 (uma)
vaga para
cotista
indígena
0

04

60h

02

0

04

60h

02

0

Suplementação
estratégica de bovinos
em pastejo

Número de
Créditos

Cargas
Horárias

Vagas
Ampla
Concorrência

04

60h

02

04

60h

02

Vagas para
Sistema de
Costas
0
0

Mestrado e
Doutorado
Mestrado e
Doutorado

PARÁGRAFO ÚNICO: Os candidatos para concorrer às vagas destinadas a ampla e às cotas
devem informar sua preferência no formulário de inscrição e entregar a documentação em
envelope lacrado e na ordem. Os Candidatos ao Sistema de Cotas devem entregar no ato da
inscrição a documentação necessária e comprobatória para se inscrever no regime das cotas,
juntamente com os documentos previstos no “Anexo I” – (Formulário de Inscrição) e no link
http://docs.uft.edu.br/share/s/-mEhWdX-QwilSAJD9M31hQ (esse link dará acesso às normas de
cotas e seus respectivos anexos indispensáveis para a seleção). É vedada a entrega de
documentos após a inscrição as vagas não preenchidas pelo sistema de cotas serão redistribuídas
para ampla concorrência.

2. CONTATOS
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2.1. Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal Tropical. Fones: (63)-34165424 ou 3416-5445 e e-mail: pgcat@uft.edu.br.

Araguaína, 14 de junho de 2018
FABRÍCIA ROCHA CHAVES MIOTTO
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical
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