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EDITAL 05/2021 - ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 2021 
 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZ) da UFPR torna pública a 
abertura de processo seletivo para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado stricto sensu, 
para início das atividades acadêmicas em setembro de 2021, de acordo com as normas descritas 
a seguir: 
 
1. INSCRIÇÃO 
1.1. Forma de inscrições 
As inscrições serão feitas exclusivamente através da Internet, pelo Sistema de Gestão Acadêmica 
(SIGA), e cujo link de acesso estará disponível na página eletrônica do Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia (http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgz/pb/processo-mestrado-e-
doutorado/). Não serão aceitas inscrições enviadas por e-mail, Correio, entregues no Protocolo 
da UFPR ou na secretaria do PPGZ. 
 
1.2. Prazo para inscrições 
O período para inscrições será entre 00:00 hora do dia 17 de junho de 2021 e 23:59 horas do dia 
18 de julho de 2021. 
 
1.3. Valor da inscrição e procedimento de pagamento 
O valor a título de inscrição é de R$ 120,00, cujo pagamento deve ser feito através de Guia de 
Recolhimento da União (GRU). As informações sobre os dados a serem inseridos na GRU 
encontram-se em: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgz/pb/processo-mestrado-e-doutorado/ 
 
1.4. Documentos para inscrição  
Para efetuar a inscrição o candidato deve acessar o link disponível no site do Programa 
(http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgz/pb/processo-mestrado-e-doutorado/) durante o período 
de inscrições, preencher o formulário eletrônico e fazer o upload dos seguintes documentos: 
 
a) Fotocópia do RG (Cédula de Identidade) ou passaporte (para candidatos estrangeiros)  
b) Fotocópia do CPF (caso não conste na cédula de identidade – apenas para brasileiros); 
 
c) Fotocópia, frente e verso, do Diploma Universitário ou Certificado de Conclusão do Curso 
Superior ou Declaração de Candidato em fase de conclusão do curso de graduação*;  
d) Histórico Escolar da Graduação; 
 
e) Fotocópia, frente e verso, do Diploma do Mestrado obtido ou revalidado em programa 
reconhecido pela CAPES-MEC (para inscrição no curso de Doutorado) ou Certificado de 
Conclusão do Mestrado ou Declaração de Candidato em fase de conclusão do curso de 
Mestrado (obtido ou revalidado em programa reconhecido pela CAPES-MEC, para inscrição 
no curso de Doutorado*);  
f) Histórico Escolar do Mestrado (para inscrição no curso de Doutorado); 
 
g) Endereço (link) para acessar o Curriculum vitae na Plataforma Lattes do CNPq 
(www.lattes.cnpq.br), atualizado nos últimos 30 dias (anexar primeira página do Lattes)  
h) Indicação de dois nomes de profissionais da área, incluindo o e-mail de contato e telefone, 
para elaborar carta de recomendação (anexar arquivo em PDF com estas informações no 
campo “outros documentos conforme edital”). A secretaria do PPGZ entrará em contato com 
as pessoas solicitando a carta de recomendação em formulário próprio. O prazo para 
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recebimento das cartas de recomendação pelos profissionais indicados será de 20 a 27 de 
julho de 2021. Não nos responsabilizamos em caso de o profissional indicado não enviar a 
carta de indicação no prazo estabelecido. Neste caso, a inscrição do candidato não será 
homologada por falta de documentação exigida. 
 
i) Proposta de pesquisa, para o curso de Mestrado, ou pré-projeto de tese, para o curso de 
Doutorado, de acordo com modelo ou instrução respectivos, disponíveis na página do 
programa (http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgz/pb/processo-mestrado-e-doutorado/); 
j) Uma foto atual de rosto, 3x3 cm ou 4x4 cm, com fundo branco; 
k) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
l) Certificado de suficiência em língua inglesa emitido pelo NC/UFPR, TOEFL (IBT mínimo de 57 
pontos; ITP-mínimo de 460 pontos), IELTS (nota mínima 4,0), Cambridge (mínimo – PET), TOEIC 
(nota mínima – 550) ou testes de suficiência equivalentes realizados por outras Instituições 
Públicas de Ensino Superior, no período entre 2017 e 2021 (Arquivo no formato PDF). Caso o 
aluno não possua documento comprobatório em teste de suficiência em língua inglesa no 
momento da matrícula, deverá apresentá-lo em, no máximo, 12 meses após o ingresso no PPGZ; 
 
m) Para alunos estrangeiros: cópia autenticada do passaporte, e comprovante de Proficiência em 
Língua Portuguesa CELPE-BRAS. Caso ainda não possua, o aluno terá o prazo de 12 meses para 
realizar e obter aprovação no  exame: (http://portal.inep.gov.br/celpebras). 
 
(*) Em caso de aprovação do candidato no processo seletivo, a matrícula só será oficializada mediante a 
apresentação do certificado de conclusão da graduação ou do Mestrado (emitido após o depósito da versão 
definitiva da dissertação pela respectiva instituição de ensino), considerando prazo máximo de 60 dias após o início 
do curso. 
 

ATENÇÃO: A documentação deve estar completa e devidamente elaborada nos formatos e 
modelos especificados pelo PPGZ, caso contrário o candidato será automaticamente excluído 
do processo seletivo. Os formulários que regem este processo seletivo estão disponíveis no site 
do Programa (http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgz/pb/processo-mestrado-e-doutorado/). Não é 
necessária a autenticação dos documentos. 
 
Todos os documentos devem estar em PDF, com exceção da foto.  
 

Em caso de dúvidas contatar a secretaria do programa: ppgz@ufpr.br. 
 

1.5. Homologação das inscrições 
As inscrições homologadas serão divulgadas em Edital na Secretaria do PPGZ e também no site 
(http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgz/pb/processo-mestrado-e-doutorado/), no dia 28 de julho 
de 2021. Os candidatos cuja inscrição tenha sido indeferida terão prazo de 48h para interpor 
recurso junto à Coordenação do PPGZ solicitando a revisão da decisão. Os recursos serão 
julgados pelo Colegiado do PPGZ, cuja decisão é definitiva. 

 

2. PROCESSO SELETIVO 
2.1 Avaliação pelo orientador 
O processo seletivo do PPGZ será constituído por seleção individual pelos orientadores. A 
avaliação com o orientador pretendido ocorrerá de 29 de julho a 13 de agosto de 2021. Os 
candidatos deverão contatar diretamente os possíveis orientadores para agendar a seleção. A 
lista dos docentes credenciados no PPGZ, bem como seus contatos (telefone e e-mail) estão 
disponíveis neste edital e no site do programa. 
 

mailto:ppgz@ufpr.br
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Os critérios para seleção pelo orientador serão estabelecidos por cada docente (entrevista, 
análise de currículo, prova escrita ou outros) e poderão ocorrer de forma presencial ou à 
distância*. O candidato, ao entrar em contato com o orientador pretendido, terá as informações 
e instruções específicas sobre a seleção. 
 
O candidato poderá agendar a seleção com mais de um possível orientador, devendo 
obrigatoriamente, informá-los dessa situação. 
 
(*) Os candidatos não residentes na cidade de Curitiba-PR ou região metropolitana poderão optar por realizar a 
entrevista por meio de videoconferência, devendo assinalar esta opção na ficha de inscrição. Ressalta-se que a 
responsabilidade pela qualidade da conexão para realização da entrevista é exclusiva do candidato, 
responsabilizando-se inclusive pela perda do direito de continuar o processo seletivo devido a eventuais 
impedimentos na comunicação. 

 
 
2.2. Divulgação dos Resultados 
A lista dos candidatos aprovados no processo seletivo será divulgada até o dia 17 de agosto de 
2021, no site http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgz/pb/processo-mestrado-e-doutorado/  
Em caso de desistência, será chamado o candidato classificado subsequente, de acordo com a 
lista publicada em Edital. 
Os candidatos que tenham sido reprovados terão prazo de 24h para interpor recurso junto à 
Coordenação do PPGZ solicitando a revisão da decisão. 
O resultado final será publicado até 19 de agosto de 2021. 
 

3. VAGAS 
Serão disponibilizadas até 40 vagas no total (Mestrado e Doutorado).  
O Programa destinará 5% (cinco por cento) de suas vagas a servidores da UFPR, conforme 
exigência da Resolução Nº 32/17-CEPE, Art. 23 parágrafo 3º. Em caso de sobra de vagas 
destinadas aos servidores, as mesmas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no 
processo seletivo. 
 

4. MATRÍCULAS 
A matrícula no programa será realizada automaticamente quando da aprovação no processo 
seletivo. Candidatos que queiram desistir da matrícula têm prazo até 31 de agosto para solicitar 
o cancelamento de matrícula em nosso sistema de gestão acadêmica. Após este prazo, a situação 
do candidato desistente constará como “desligado”.     
O aluno só poderá ingressar no PPGZ se já tiver colado grau em curso de nível superior (para o 
curso de mestrado) ou defendido a dissertação de mestrado (para o curso de doutorado). Para 
ingresso no curso de Doutorado, o aluno que recém defendeu dissertação e ainda não entregou 
o documento final, em seu PG de origem ou no PPGZ, ficará com a matrícula “suspensa”, e terá o 
prazo máximo de 60 dias para apresentar a documentação, podendo nesse tempo desenvolver 
normalmente suas atividades no programa.  
 

5. INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 
O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade Federal do Paraná forma 
Mestres e Doutores em uma Área de Concentração e duas linhas de pesquisa. 
 

Área de Concentração: 
1) Produção Animal e Meio Ambiente. 
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Linhas de Pesquisa: 
A) Nutrição animal e forragicultura;  
B) Sistemas de produção animal. 
 
5.1. Corpo Docente 
A lista de orientadores credenciados é apresentada a seguir, com os dados para contato e 
descrição resumida de seus assuntos principais de pesquisa. É necessário que os candidatos 
acessem o Currículo Lattes do orientador pretendido (links no site 
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgz/pb/docentes/) e que entrem em contato com o mesmo 
para maiores informações sobre projetos em andamento e inserção nas Linhas de Pesquisa do 
Programa.  
 
 

Orientadores Assuntos de pesquisa do docente/ 
Perfil do candidato 

Alda Lúcia Gomes Monteiro 
Contato: 
aldaufpr@gmail.com 
(41)3350-5709 

• Sistemas de alimentação e manejo de 
pastagens para ovinos; 

• Sistemas de produção de ovinos 
(sistemas convencionais e integrados); 

 
       Perfil desejado de candidatos: 

• Disponibilidade de tempo para atuação 
junto ao Laboratório de Produção e 
Pesquisa em Ovinos e Caprinos 
(LAPOC/UFPR) 

• Iniciativa, disciplina e proatividade. 

Antonio Ostrensky Neto 
Contato: 
ostrensky@ufpr.br 
(41)3350-5634 

• Aquicultura continental e marinha: 
sistemas de produção e manejo 
aquícola; 

• Bioecologia de organismos aquáticos 
cultivados (macroalgas, peixes, ostras, 
camarões, siris e caranguejos); 

• Impactos antrópicos sobre 
ecossistemas aquáticos (continentais e 
marinhos); 

• Zoneamento aquícola; 

• Recuperação de ambientes aquáticos 
alterados; 

• Toxicologia ambiental. 

Fábio Meurer  
Contato: 
fabiomeurer@ufpr.br 
 
 

• Avaliação de ingredientes em dietas para 
organismos aquáticos de água doce; 

• Determinação de exigências nutricionais 
para organismos aquáticos de água doce; 

• Sistemas de produção de organismos 
aquáticos de água doce. 

mailto:aldaufpr@gmail.com
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João Ricardo Dittrich 
Contato: 
dittrich@ufpr.br 
(41)3350-5625 

• Alternativas para diminuir o impacto 
ambiental dos sistemas de produção; 

• Alimentação e nutrição em pastagens; 

• Relações da produção (criação e 
manutenção) com o meio ambiente; 

• Caracterização e identificação do 
potencial nutricional, sanitário e tóxico 
de plantas na alimentação animal; 

• Comportamento alimentar de equinos 
em diferentes sistemas de produção 
animal em pastagens; 

• Ambiente na Meliponicultura e na 
Apicultura. 

Laila Talarico Dias 
Contato: 
lailatalarico@ufpr.br 
lailatalarico@gmail.com 
 

• Estimação de parâmetros genéticos 
para características produtivas e 
reprodutivas de animais de interesse 
zootécnico; 

• Métodos para avaliação genética de 
animais de interesse zootécnico. 

• Estudo de regiões genômicas 
associadas a características 
economicamente relevantes em 
animais de interesse zootécnico. 

Marson Bruck Warpechowski 
Contato: 
marson@ufpr.br 
(41)3350-5779 

• Necessidades nutricionais, 
disponibilidade e metabolismo de 
nutrientes e da energia de suínos de 
diferentes genótipos em diferentes 
sistemas; 

• Caracterização, metanálise e 
modelagem de processos biológicos e 
de aspectos zootécnicos, econômicos e 
ambientais de sistemas de produção 
animal, com foco em sistemas 
integrados envolvendo suínos; 

• Conservação, caracterização e 
avaliação de raças nacionais de suínos 
em diferentes sistemas de criação; 

• Avaliação de valor nutricional e 
estratégias de utilização de forragens e 
outros alimentos para suínos criados 
em sistemas semi-intensivos.  

Maity Zopollatto 
Contato: 
maity@ufpr.br 

• Aditivos na conservação de alimentos e 
forragens; 

• Microbiologia de alimentos e forragens 
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(41)3350-5824 conservadas; 

• Avaliação de aditivos na produção de 
ruminantes. 

Patrick Schmidt 
Contato:  
patricks@ufpr.br 
(41)3350-5639 
(41)99131-9300 

• Avaliação de alimentos volumosos e 
subprodutos para ruminantes; 

• Conservação de forragens; 

• Produção de bovinos em sistemas 
baseados em forragens conservadas ou 
pastagens.  

 
       Perfil desejado de candidatos: 

• Mestrado: proativo, com curiosidade 
científica, conhecimentos básicos de 
forragicultura e nutrição de ruminantes 
e que goste de desenvolver atividades 
de pesquisa e extensão no campo 
(“sujar a botina”); 

• Doutorado: proativo, com alguma 
experiência em publicação científica e 
conhecimento em técnicas de pesquisa 
e planejamento de experimentos; 
conhecimentos superiores em 
forragicultura e nutrição de 
ruminantes; disponibilidade para 
execução das mais diversas tarefas 
(“pau para toda obra”). 

Rodrigo de Almeida 
Contato: 
ralmeida@ufpr.br 
(41)3350-5708 
(41)99655-1015 

• Nutrição e manejo de vacas leiteiras no 
período de transição; 

• Proteína na nutrição de vacas leiteiras, 
com ênfase nas práticas para aumentar 
a eficiência de utilização do nitrogênio 
dietético; 

• Avaliação de ingredientes concentrados 
e de aditivos em sistemas confinados 
de bovinos leiteiros; 

• Estudo das práticas nutricionais e de 
manejo que afetam a qualidade e a 
composição do leite. 

Rodrigo de Almeida Teixeira 
Contato: 
rteixeira@ufpr.br 
rteixeiraufpr@gmail.com 
 

• Estimação de efeitos genéticos e 
ambientais em bancos de dados de 
rebanhos comerciais; 

• Estimação da interação genótipo-
ambiente; 

• Avaliação de cruzamento entre raças; 
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• Estudo de características 
morfométricas relacionadas à produção 
animal. 

 
6. PREVISÃO DE INÍCIO DAS AULAS  
As aulas têm previsão de início em 30 de agosto de 2021. O calendário acadêmico e a grade 
horária serão publicados até 20 de agosto.  
 
7. CRONOGRAMA  
 
Período para inscrições 17/06/2021 a 18/07/2021 

Período de recebimento de cartas de recomendações enviadas 
somente pelos profissionais indicados 

20/07/2021 a 27/07/2021 

Homologação das inscrições 28/07/2021 

Período de avaliação pelo orientador pretendido 29/07/2021 a 13/08/2021 

Resultado 17/08/2021 

Resultado final após recursos 19/08/2021 

Início das aulas 30/08/2021 
 

Curitiba, 14 de junho de 2021. 
 

Maity Zopollatto 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 


