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Retificação ao Edital nº 17/2016 - PROPPG/UFERSA 

 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA 

ANIMAL - PPGCA 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA) da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA), no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a retificação do 

Edital 17/2016 – PROPPG da forma como segue:  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

Onde se lê: “a partir do dia 24/10/2016 até o dia 07/11/2016”; 

Leia-se: “a partir do dia 24/10/2016 a 18/11/2016”. 

 

Onde se lê: “2.9. Os pedidos de inscrição do (a)s candidato (a)s serão analisados quanto à 

homologação pela Comissão de Seleção instituída pelo Colegiado do PPGCA, sendo que esse 

resultado será divulgado no site do PPGCA e da PROPPG/UFERSA na internet até o dia 

09/11/2016. O (a) candidato (a) cujo pedido de inscrição não tiver sido homologado ou deferido 

poderá recorrer dessa decisão no prazo máximo de dois dias úteis a partir da data de divulgação 

do resultado. O resultado final da homologação será divulgado no dia 14/11/2016.” 

Leia-se: “2.9. Os pedidos de inscrição do (a)s candidato (a)s serão analisados quanto à 

homologação pela Comissão de Seleção instituída pelo Colegiado do PPGCA, sendo que esse 

resultado será divulgado no site do PPGCA e da PROPPG/UFERSA na internet até o dia 

22/11/2016. O (a) candidato (a) cujo pedido de inscrição não tiver sido homologado ou deferido 

poderá recorrer dessa decisão no prazo máximo de dois dias úteis a partir da data de divulgação 

do resultado. O resultado final da homologação será divulgado no dia 25/11/2016.” 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1 - DOUTORADO  

3.1.1 Prova dissertativa 

Onde se lê: “(...)Esta prova terá nota variando de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) e será realizada às 

8h00min horas do dia 21/11/2016 (...)” 
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Leia-se: “Esta prova terá nota variando de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) e será realizada às 8h00min 

horas do dia 06/12/2016 (...)” 

 

3.1.2 Análise de Curriculum Vitae 

Onde se lê: “...deverão ser entregues no dia e horário do sorteio da sequência de apresentação 

dos projetos (22/11/2016 às 8h00min).” 

Leia-se: “...deverão ser entregues no dia e horário do sorteio da sequência de apresentação dos 

projetos (07/12/2016 às 8h00min).” 

 

3.1.3. Avaliação do Pré-Projeto 

Onde se lê: “Para tal, todos os candidatos aprovados na prova dissertativa deverão comparecer 

no auditório da PROPPG – UFERSA, às 8h00min do dia 22 de novembro de 2016 para a 

realização do sorteio referente à ordem das apresentações, o candidato deverá estar presente no 

referido sorteio, caso contrário, será eliminado do processo seletivo. As apresentações ocorrerão 

a partir das 9h00min do mesmo dia (22/11/2016).” 

Leia-se: “Para tal, todos os candidatos aprovados na prova dissertativa deverão comparecer no 

auditório da PROPPG – UFERSA, às 8h00min do dia 07 de dezembro de 2016 para a realização 

do sorteio referente à ordem das apresentações, o candidato deverá estar presente no referido 

sorteio, caso contrário, será eliminado do processo seletivo. As apresentações ocorrerão a partir 

das 9h00min do mesmo dia (07/12/2016).” 

 

Onde se lê: “O Pré-Projeto impresso deverá ser entregue em três vias, conforme Manual para 

Elaboração de Projeto de Pesquisa do PPGCA, no dia e horário do sorteio referente à ordem das 

apresentações e defesa oral do Pré-Projeto (22/11/2016 às 08h0 min)”. 

Leia-se: “O Pré-Projeto impresso deverá ser entregue em três vias, conforme Manual para 

Elaboração de Projeto de Pesquisa do PPGCA, no dia e horário do sorteio referente à ordem das 

apresentações e defesa oral do Pré-Projeto (07/12/2016 às 08h0 min)”. 

 

3.1.5. Resultado final do processo seletivo 

Onde se lê: “Será divulgado no website da PROPPG a partir do dia 28 de novembro de 2016. 

Após a divulgação, os candidatos terão dois dias úteis para apresentação de recursos junto à Pro-
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Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFERSA. O resultado final após a análise dos recursos 

será divulgado no dia 1º de dezembro de 2016.” 

Leia-se: “Será divulgado no website da PROPPG a partir do dia 12 de dezembro de 2016. Após 

a divulgação, os candidatos terão dois dias úteis para apresentação de recursos junto à Pro-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFERSA. O resultado final após a análise dos recursos 

será divulgado no dia 16 de dezembro de 2016.” 

 

3.2 – MESTRADO  

3.2.1. Prova de Conhecimentos Específicos: 

Onde se lê: “(...)Esta prova terá duração de 3 (três) horas e será realizada a partir das 08h00 min 

do dia 21/11/2016 no auditório da PROPPG (...)” 

Leia-se: “(...)Esta prova terá duração de 3 (três) horas e será realizada a partir das 08h00 min do 

dia 06/12/2016 no auditório da PROPPG (...)” 

 

3.2.2. Avaliação do Pré-Projeto 

Onde se lê: “Para tal, todos os candidatos aprovados na prova objetiva deverão comparecer no 

auditório da PROPPG – UFERSA, às 8h00min do dia 22 de novembro de 2016 para a realização 

do sorteio referente à ordem das apresentações, o candidato deverá estar presente no referido 

sorteio, caso contrário será eliminado do processo seletivo. As apresentações ocorrerão a partir 

das 9h00min do mesmo dia (22/11/2016).” 

Leia-se: “Para tal, todos os candidatos aprovados na prova objetiva deverão comparecer no 

auditório da PROPPG – UFERSA, às 8h00min do dia 07 de dezembro de 2016 para a realização 

do sorteio referente à ordem das apresentações, o candidato deverá estar presente no referido 

sorteio, caso contrário será eliminado do processo seletivo. As apresentações ocorrerão a partir 

das 9h00min do mesmo dia (07/12/2016).” 

 

Onde se lê: “O Pré-projeto impresso deverá ser entregue em três vias, conforme Manual para 

Elaboração de Projeto de Pesquisa do PPGCA (ANEXO VI), no dia e horário do sorteio 

referente à ordem das apresentações e defesa oral do Pré-Projeto (17/11/2016 às 08 h 00 min);” 
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Leia-se: “O Pré-projeto impresso deverá ser entregue em três vias, conforme Manual para 

Elaboração de Projeto de Pesquisa do PPGCA (ANEXO VI), no dia e horário do sorteio 

referente à ordem das apresentações e defesa oral do Pré-Projeto (07/12/2016 às 08 h 00 min);” 

 

3.2.3. A Prova de Títulos 

Onde se lê: “(...) deverão ser entregues no dia e horário do sorteio referente à ordem das 

apresentações e defesa oral do Pré-Projeto (22/11/2016 às 08 h 00 min).” 

Leia-se: “(...) deverão ser entregues no dia e horário do sorteio referente à ordem das 

apresentações e defesa oral do Pré-Projeto (07/12/2016 às 08h00min).” 

 

3.2.5. Resultado final do processo seletivo 

Onde se lê: “Será divulgado no website da PROPPG a partir do dia 28 de novembro de 2016. 

Após a divulgação, os candidatos terão dois dias úteis para apresentação de recursos junto à Pró-

Reitoria de Pesquisa e PósGraduação da UFERSA . O resultado final após a análise dos recursos 

será divulgado no dia 1º de dezembro de 2016.” 

Leia-se: “Será divulgado no website da PROPPG a partir do dia 12 de dezembro de 2016. Após 

a divulgação, os candidatos terão dois dias úteis para apresentação de recursos junto à Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFERSA . O resultado final após a análise dos 

recursos será divulgado no dia 16 de dezembro de 2016. 

 

ANEXO III 

PONTOS PARA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MESTRADO E 

DOUTORADO) DO PROCESSO SELETIVO 2017.1 DO PPGCA 

LINHA DE PESQUISA MORFOFISIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA ANIMAL 

Passar a considerar também:  

Carlos Eduardo Bezerra de Moura 

Área de atuação: Morfofisiologia da reprodução  

PONTOS: 

I. Morfofisiologia do sistema reprodutor do macho 

II. Morfofisiologia do sistema reprodutor da fêmea 

III. Gametôgenese  
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IV. Desenvolvimento gonadal  

V. Hormônios da reprodução  

 

REFERÊNCIAS:  

CUNNINGHAM, J. G. Tratado de fisiologia veterinária. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara 

Koogan, 2004. 

DUKES, H. H.; REECE, W. O. Fisiologia dos animais domésticos. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Guanabara Koogan, 2006. 

DYCE, K. M; SACK, W. O; WENSING, C. J. G. Tratado de anatomia veterinária. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010. 834p. 

HAFEZ, E. S. E.; HAFEZ, B.  Reprodução animal, 7 ed. Barueri, SP: Manole, 2004. 513p. 

HYTTEL, P.; SINOWATZ, F.; VEJLSTED, M. Embriologia Veterinária. 1 ed. São Paulo, SP: 

Elsevier, 2012. 455p. 

 

 

 

VALÉRIA VERAS DE PAULA 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal - PPGCA 

 

Informações:  

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA) 

Campus Oeste, Prédio da Pós-Graduação em Ciência Animal, secretaria. 

Av. Francisco Mota, 572. Bairro Costa e Silva. Caixa Postal 137. 

CEP: 59.625-900, Mossoró – RN. 

ppgca@ufersa.edu.br 

Tel: 84-3317-8305 
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