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Ministério	da	Educação	
Universidade	Federal	de	Rondonópolis	

Pró-Reitoria	de	Ensino	de	Pós-graduação	e	Pesquisa	
Instituto	de	Ciências	Agrárias	e	Tecnológicas	
Programa	de	Pós-graduação	em	Zootecnia		

Nível	de	Mestrado	
	
EDITAL	DE	RETIFICAÇÃO	AO	EDITAL	DE	INSCRIÇÕES	PARA	SELEÇÃO	DE	ALUNO	

REGULAR	2023/1		
(Publicado	em	07	de	outubro	de	2022)	

	
A	Coordenação	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Zootecnia	da	Universidade	Federal	de	
Rondonópolis,	 nível	 de	 Mestrado,	 RETIFICAÇÃO	 ao	 EDITAL	 DE	 INSCRIÇÕES	 PARA	
SELEÇÃO	 DE	 ALUNO	 REGULAR	 2023/1.	 A	 retificação	 visa	 prorrogar	 o	 período	 de	
inscrições.	
	
Onde	se	lê:	
	
3.1.	As	inscrições	serão	realizadas	no	período	de	22/09/2022	a	07/10/2022	por	meio	
de	processo	protocolado	via	Sistema	Eletrônico	de	Informação	(SEI)	da	UFR,	enviado	à	
ICAT	 -	 Coordenação	 PPGZoo	 -	 Coordenação	 do	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	
Zootecnia.	
	
Leia-se:		
	
3.1.	As	inscrições	serão	realizadas	no	período	de	22/09/2022	a	14/10/2022	por	meio	
de	processo	protocolado	via	Sistema	Eletrônico	de	Informação	(SEI)	da	UFR,	enviado	à	
ICAT	 -	 Coordenação	 PPGZoo	 -	 Coordenação	 do	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	
Zootecnia.	
	
Onde	se	lê:	
		
6.1.	ARGUIÇÃO:	abordará	os	aspectos	do	currículo,	formação	profissional,	conhecimento	
específico	 da	 área	 de	 Zootecnia	 (temas	 disponíveis	 no	 ANEXO	 3)	 e	 justificativa	 do	
interesse	 pelo	 curso.	 A	 arguição	 é	 de	 caráter	 eliminatório,	 sendo	 desclassificado	 o	
candidato	que	obtiver	nota	inferior	a	7,0	(sete)	pontos	(escala	de	0	a	10).	Será	realizada	
no	dia	18	de	outubro	de	2022	a	partir	das	13:00	horas.	A	Arguição	será	realizada	por	
meio	de	plataforma	digital	de	comunicação	Google	Meet.	A	ordem	de	apresentação	será	
estabelecida	conforme	a	organização	da	Comissão	Examinadora,	a	qual	será	publicada	na	
página	 do	 PPGZoo	 (https://ufr.edu.br/zootecnia/mestrado/editais/)	 em	 até	 24	 horas	
antes	de	sua	apresentação.	O	não	comparecimento	do	candidato	no	horário	estipulado	
pela	 Comissão	 Examinadora,	 implicará	 na	 sua	 eliminação.	 É	 vedada	 a	 presença	 de	
candidato	 concorrente	 durante	 a	 Arguição.	 O	 PPGZoo	 não	 se	 responsabiliza	 por	
problemas	 técnicos	 (sinal	 de	 internet,	 computador,	 etc),	 sendo	 de	 inteira	
responsabilidade	 do	 candidato	 ter	 acesso	 a	 uma	 internet	 adequada.	 A	Arguição	 será	
gravada.	No	dia	21	de	outubro	de	2022,	serão	divulgadas	as	notas	dos	candidatos	na	
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Arguição,	 nos	 sites	 da	na página oficial da Pró-Reitoria	 de	 Ensino	 de	 Pós-Graduação	 e	
Pesquisa	da	Universidade	Federal	de	Rondonópolis	(https://ufr.edu.br/propgp/editais-
stricto-sensu/)	e	do	PPGZoo-UFR	(https://ufr.edu.br/zootecnia/mestrado/editais/).	
	
Leia-se:	
		
6.1.	ARGUIÇÃO:	abordará	os	aspectos	do	currículo,	formação	profissional,	conhecimento	
específico	 da	 área	 de	 Zootecnia	 (temas	 disponíveis	 no	 ANEXO	 3)	 e	 justificativa	 do	
interesse	 pelo	 curso.	 A	 arguição	 é	 de	 caráter	 eliminatório,	 sendo	 desclassificado	 o	
candidato	que	obtiver	nota	inferior	a	7,0	(sete)	pontos	(escala	de	0	a	10).	Será	realizada	
no	dia	25	de	outubro	de	2022	a	partir	das	13:00	horas.	A	Arguição	será	realizada	por	
meio	de	plataforma	digital	de	comunicação	Google	Meet.	A	ordem	de	apresentação	será	
estabelecida	conforme	a	organização	da	Comissão	Examinadora,	a	qual	será	publicada	na	
página	 do	 PPGZoo	 (https://ufr.edu.br/zootecnia/mestrado/editais/)	 em	 até	 24	 horas	
antes	de	sua	apresentação.	O	não	comparecimento	do	candidato	no	horário	estipulado	
pela	 Comissão	 Examinadora,	 implicará	 na	 sua	 eliminação.	 É	 vedada	 a	 presença	 de	
candidato	 concorrente	 durante	 a	 Arguição.	 O	 PPGZoo	 não	 se	 responsabiliza	 por	
problemas	 técnicos	 (sinal	 de	 internet,	 computador,	 etc),	 sendo	 de	 inteira	
responsabilidade	 do	 candidato	 ter	 acesso	 a	 uma	 internet	 adequada.	 A	Arguição	 será	
gravada.	No	dia	28	de	outubro	de	2022,	serão	divulgadas	as	notas	dos	candidatos	na	
Arguição,	 nos	 sites	 da	na página oficial da Pró-Reitoria	 de	 Ensino	 de	 Pós-Graduação	 e	
Pesquisa	da	Universidade	Federal	de	Rondonópolis	(https://ufr.edu.br/propgp/editais-
stricto-sensu/)	e	do	PPGZoo-UFR	(https://ufr.edu.br/zootecnia/mestrado/editais/).	
	
	
Onde	se	lê:	
		
6.2.	ANÁLISE	DE	CURRÍCULO	E	HISTÓRICO	ESCOLAR:	os	documentos	que	o	candidato	
apresentar	 no	 ato	 da	 inscrição	 no	 Sistema	 Eletrônico	 de	 Informação	 (SEI)	 serão	
analisados	pela	Comissão	Examinadora,	que	realizará	uma	análise	do	histórico	escolar	e	
do	 currículo,	 em	 caráter	 classificatório	 e	 não	 eliminatório.	 Os	 pontos	 considerados	 na	
análise	de	currículo	estão	contidos	no	ANEXO	4.	A	pontuação	obtida	pelo	candidato	será	
divulgada	 nos	 sites	 na página oficial da Pró-Reitoria	 de	 Ensino	 de	 Pós-Graduação	 e	
Pesquisa	da	Universidade	Federal	de	Rondonópolis	(https://ufr.edu.br/propgp/editais-
stricto-sensu/)	 e	 do	PPGZoo-UFR	 (https://ufr.edu.br/zootecnia/mestrado/editais/)	 no	
dia	21	de	outubro	de	2022.	
	
Leia-se:	
		
6.2.	ANÁLISE	DE	CURRÍCULO	E	HISTÓRICO	ESCOLAR:	os	documentos	que	o	candidato	
apresentar	 no	 ato	 da	 inscrição	 no	 Sistema	 Eletrônico	 de	 Informação	 (SEI)	 serão	
analisados	pela	Comissão	Examinadora,	que	realizará	uma	análise	do	histórico	escolar	e	
do	 currículo,	 em	 caráter	 classificatório	 e	 não	 eliminatório.	 Os	 pontos	 considerados	 na	
análise	de	currículo	estão	contidos	no	ANEXO	4.	A	pontuação	obtida	pelo	candidato	será	
divulgada	 nos	 sites	 na página oficial da Pró-Reitoria	 de	 Ensino	 de	 Pós-Graduação	 e	
Pesquisa	da	Universidade	Federal	de	Rondonópolis	(https://ufr.edu.br/propgp/editais-
stricto-sensu/)	 e	 do	PPGZoo-UFR	 (https://ufr.edu.br/zootecnia/mestrado/editais/)	 no	
dia	28	de	outubro	de	2022.	
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Onde	se	lê:		
	
13.	CRONOGRAMA	

ATIVIDADE	 DATA	
Período	de	Inscrições	 De	22/09	a	07/10/2022	
RESULTADO	do	deferimento	das	inscrições	 13/10/2022	
Arguição	 18/10/2022	
RESULTADO	 PRELIMINAR	 da	 Arguição	 e	 da	 análise	 de	
Currículo	e	Histórico	
Escolar	

21/10/2022	

INTERPOSIÇÃO	 DE	 RECURSO	 –	 Resultado	 preliminar	 da	
Arguição	e	da	análise	de	Currículo	e	Histórico	
Escolar	

24/10/2022	

RESULTADO	 CONSOLIDADO	 da	 Arguição	 e	 da	 análise	 de	
Currículo	e	Histórico	
Escolar	

25/10/2022	

	
Leia-se:		
	
13.	CRONOGRAMA	

ATIVIDADE	 DATA	
Período	de	Inscrições	 De	22/09	a	14/10/2022	
RESULTADO	do	deferimento	das	inscrições	 20/10/2022	
Arguição	 25/10/2022	
RESULTADO	 PRELIMINAR	 da	 Arguição	 e	 da	 análise	 de	
Currículo	e	Histórico	
Escolar	

28/10/2022	

INTERPOSIÇÃO	 DE	 RECURSO	 –	 Resultado	 preliminar	 da	
Arguição	e	da	análise	de	Currículo	e	Histórico	
Escolar	

31/10/2022	

RESULTADO	 CONSOLIDADO	 da	 Arguição	 e	 da	 análise	 de	
Currículo	e	Histórico	
Escolar	

01/11/2022	

	
	
	

Rondonópolis-MT,	07	de	outubro	de	2022.	
	
	
	
	
	
	

Prof.	Dr.	Rodrigo	Junqueira	Pereira	
Coordenação	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Zootecnia	

Universidade	Federal	de	Rondonópolis	
	
	


		2022-10-07T10:07:00-0300




