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FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
EDITAL PG/FMVZ/USP - 06/2019
A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São
Paulo comunica que, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal, desta
Faculdade, sito à Avenida Duque de Caxias Norte, 225, Campus Fernando Costa, Pirassununga, SP, no período
de 20 a 31 de maio de 2019, nos dias úteis, das 8 às 11 horas e das 13 às 16h30, estarão abertas as inscrições
para a seleção de ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado, conforme abaixo:
Mestrado – 19 (dezenove) vagas - Orientadores Habilitados
Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso
Alexandre Vaz Pires
Angélica Simone Cravo Pereira
Augusto Hauber Gameiro
Francisco Palma Rennó
Júlio César de Carvalho Balieiro
Marcos Veiga dos Santos
Paulo Henrique Mazza Rodrigues
Ricardo Vieira ventura
Cesar Augusto Pospissil Garbossa
Doutorado – 9 (nove) vagas - Orientadores Habilitados
Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso
Alexandre Vaz Pires
Francisco Palma Rennó
Júlio César de Carvalho Balieiro
Marcio Antonio Brunetto
Marcos Veiga dos Santos
Paulo Henrique Mazza Rodrigues
As vagas serão distribuídas conforme a disponibilidade dos orientadores e o Regulamento vigente do
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal.
DA INSCRIÇÃO
1) Os candidatos deverão apresentar cópia dos documentos:
1.1) Formulário “inscrição em processo seletivo”, disponível em: <posgraduacao.fmvz.usp.br/formulario/>;
1.2) RG (obrigatório para os brasileiros) ou RNE ou Passaporte com o visto (para os estrangeiros);
1.3) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
1.4) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
1.5) Uma foto 3 X 4 identificada no verso;
1.6) Histórico Escolar da Graduação (os estrangeiros com o registro do Consulado/Embaixada ou Apostilado);
1.7) Diploma da Graduação (cópia frente e verso), (os estrangeiros com o registro do Consulado/Embaixada
ou Apostilado);
1.8) Certificado de Colação de Grau (caso ainda não tenha o Diploma, somente para brasileiros);
1.9) O candidato que não concluiu a Graduação deverá apresentar declaração emitida pela Secretaria de
Graduação de que está no último ano do Curso (somente para brasileiros).
1.10) Para a inscrição no Doutorado – Diploma (cópia frente e verso) ou Certificado de Conclusão do
Mestrado (os estrangeiros com o registro do Consulado/Embaixada ou Apostilado);
1.11) Para a inscrição no Doutorado - Histórico Escolar do Mestrado (os estrangeiros com o registro do
Consulado/Embaixada ou Apostilado);
1.12) Carta de apresentação de três pessoas disponível em <posgraduacao.fmvz.usp.br/formulario/>;
1.13) Candidatos com vínculo empregatício deverão apresentar carta (lacrada) de concordância da
Empresa/Instituição para cursar o Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal;
1.14) “Curriculum Vitae” documentado;
1.15) Comprovante de pagamento de Taxa de Inscrição, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), por meio de
boleto bancário emitido após a conferência dos documentos pela Secretaria do Programa.
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Observações:
a) indicar qual área específica fará sua prova;
b) a entrega dos documentos comprobatórios do “Curriculum Vitae” é de responsabilidade do candidato e
não serão conferidos no momento da inscrição;
c) os documentos referentes aos itens 1.1 ao 1.15, deverão ser apresentados, na ordem solicitada, e
separados do “Curriculum Vitae”;
d) serão aceitas inscrições por procuração, assim como as enviadas pelos Correios, com data da postagem
coincidente com a do período de inscrição;
e) a não apresentação de qualquer dos documentos arrolados não permitirá a inscrição do candidato;
f) não serão aceitos ou considerados os documentos entregues em outro momento que não o da inscrição
no processo seletivo.
DA SELEÇÃO
O período de seleção será de 10 a 12 de junho de 2019, no Departamento de Nutrição e Produção Animal
(VNP), sito à Av. Duque de Caxias Norte, 225, Campus Fernando Costa, Pirassununga, SP, CEP 13.635-900,
das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas, podendo ser alterado de acordo com o número de candidatos inscritos,
compreendendo as seguintes etapas:
1) Exame Escrito (eliminatório): Dia 10 de junho de 2019, às 9 horas.
1.1) MESTRADO
A prova de Mestrado será escrita no idioma português, de caráter eliminatório, com 40% de questões
dissertativas e de múltipla escolha na área básica de Nutrição Animal. O restante da prova será de questões
dissertativas e de múltipla escolha nas áreas específicas listadas abaixo. A prova será composta de 20 (vinte)
questões com peso 0,5 ponto cada, resultando em um total de 10 pontos.
Áreas Específicas: Aves e Suínos; Cães e Gatos, Equinos, Melhoramento Animal, Economia Rural e
Ruminantes.
Observação: O candidato deverá indicar, NO MOMENTO DE SUA INSCRIÇÃO, em qual área específica fará a
prova.
Apenas o candidato com nota ≥ 5,0 (cinco) na prova escrita para o Mestrado será considerado aprovado e
convocado para arguição.
Disciplinas abordadas: VNP0334-Nutrição Animal; VNP0335-Programas de Alimentação Animal; VNP0326Produção de Aves; VNP0327-Produção de Suínos; VNP0332-Produção de Equinos; VNP0338-Produção de
Bovinos de Corte; VNP0337-Produção de Bovinos de Leite; VNP0329-Melhoramento Animal; VNP0325Tecnologia de Produtos de Origem Animal e VNP0416-Economia Aplicada. A bibliografia está disponível em
<https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaLista?codcg=10&pfxdisval=VNP&tipo=D>
Durante a prova não será permitida consulta a qualquer tipo de texto impresso ou a anotações pessoais.
Tempo de duração: 2 horas.
1.2) DOUTORADO
A prova será dissertativa com nota variando de 0 (zero) a 10 (dez), na qual o candidato fará uma análise
crítica de um artigo científico, escrito no idioma inglês, com opção de escolha de área específica, com duração
máxima de duas horas.
Áreas Específicas: Aves e Suínos; Cães e Gatos, Equinos, Melhoramento Animal, Economia Rural e
Ruminantes.
Observação: O candidato deverá indicar, NO MOMENTO DE SUA INSCRIÇÃO, em qual área específica fará a
prova.
Apenas o candidato com nota ≥ 6,0 (seis) na prova escrita para o Doutorado será considerado aprovado e
convocado para arguição.
O resultado será divulgado na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal.
2) Análise de Projeto (eliminatório)
Dias 11/06/2019, das 8 às 18 horas e 12/06/2019, das 8 às 12 horas.
A arguição com a Banca Examinadora terá duração aproximada de 15 minutos, em ordem alfabética, sendo
entrevistado, primeiramente, o candidato a Doutorado e, posteriormente, o de Mestrado, sobre o projeto a
ser desenvolvido, bem como esclarecimento sobre o “Curriculum Vitae” apresentado. A arguição será
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estruturada para avaliar as seguintes características: a) projeto de pesquisa, b) disponibilidade de tempo para
dedicação ao curso e realização do projeto proposto, c) conhecimento e envolvimento com o projeto
proposto, d) experiência prévia de trabalho em grupo de pesquisa e desenvolvimento de projetos, e)
desenvoltura e habilidade de comunicação em relação ao projeto.
Observação: O candidato deverá apresentar, NO MOMENTO DA ARGUIÇÃO:
1) proposta de projeto de pesquisa com anuência do futuro orientador e
2) carta de aceite do futuro orientador, o qual deverá estar credenciado no Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Produção Animal.
A carta será confeccionada pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal.
A avaliação do desempenho do candidato, na arguição, será expressa na forma de nota, de 0 (zero) a 10 (dez),
atribuída por cada um dos membros da Banca Examinadora.
Será considerado aprovado o candidato que obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco).
O resultado será divulgado na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal.
3) Análise do “Curriculum Vitae” (Classificatório): Esta etapa sem a presença dos candidatos.
Dia 12 de junho de 2019, das 14 às 18 horas. Serão, apenas, analisados os currículos e documentos dos
candidatos ao Mestrado e ao Doutorado que foram aprovados nas etapas: 1 – Exame Escrito e 2 – Análise de
Projeto.
3.1 Critérios para Análise de Curriculum Vitae e Histórico Escolar - (MESTRADO/itens/pontos):
3.1.1. Artigos em Periódicos indexados no Qualis da Área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros, publicados ou
aceitos, classificados até B5= 3,0
 Pontuação por artigo com Qualis A1 = 1,00
 Pontuação por artigo com Qualis A2 = 0,85
 Pontuação por artigo com Qualis B1 = 0,70
 Pontuação por artigo com Qualis B2 = 0,55
 Pontuação por artigo com Qualis B3 = 0,40
 Pontuação por artigo com Qualis B4 = 0,25
 Pontuação por artigo com Qualis B5 = 0,10
3.1.2. Resumos publicados em Anais de eventos científicos = 2,0
 Pontuação por resumo = 0,2
3.1.3. Iniciação Científica / PET = 2,0
 Iniciação científica com bolsa (pontuação por semestre) = 0,50
 Iniciação científica sem bolsa ou PET - pontuação por semestre = 0,25
3.1.4. Histórico Escolar de Graduação = 2,0
 Média > 8,0 = 2,0
 Média entre 7,0 e 8,0 = 1,5
 Média entre 6,0 e 7,0 = 1,0
 Média < 6,0 = 0,5
3.15. Atividade profissional registrada em Carteira Profissional (ou equivalente Profissional somente para
Estrangeiros), intercâmbio acadêmico internacional, estágio ou cursos extracurriculares na área de
Ciências Agrárias após a conclusão da graduação = 1,0
 Intercâmbio acadêmico internacional (até 6 meses= 0,5; mais de 6 meses= 1,0);
 Estágios ou Cursos de Pós-graduação Lato Sensu (carga mínima 240 horas)= 0,5;
 Bolsa de extensão institucional (0,25 por ano de bolsa);
 Bolsas de Treinamento Técnico (na área de Ciências Agrárias) =0,25 por semestre;
 Atividade profissional na área (até 12 meses= 0,25; mais de 12 meses= 0,25 por semestre).
TOTAL = 10,0
Informações não documentadas não serão computadas na Seleção.
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3.2 Critérios para Análise de “Curriculum Vitae” e Histórico Escolar (Doutorado):
3.2.1. Artigos em Periódicos indexados no Qualis da Área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros, publicados ou
aceitos, classificados até B5 = 4,0
 Pontuação por artigo com Qualis A1 = 1,00
 Pontuação por artigo com Qualis A2 = 0,85
 Pontuação por artigo com Qualis B1 = 0,70
 Pontuação por artigo com Qualis B2 = 0,55
 Pontuação por artigo com Qualis B3 = 0,40
 Pontuação por artigo com Qualis B4 = 0,25
 Pontuação por artigo com Qualis B5 = 0,10
3.2.2. Publicação de Resumos = 3,0
 Pontuação por resumo como 1º autor = 0,2
 Pontuação por resumo como coautor = 0,1
3.2.3. Histórico Escolar de Mestrado = 2,0
 Conceitos 100% A = 2,0
 Conceitos ≥ 80% A < 100% A = 1,5
 Conceitos ≥ 70% A < 80% A = 1,0
 Conceitos ˂ 70% A = 0,5
3.2.4. Experiência profissional registrada em Carteira Profissional (ou equivalente Profissional somente para
Estrangeiros), intercâmbio acadêmico internacional, estágio ou cursos extracurriculares na área de
Ciências Agrárias, bolsa de especialização tipo Treinamento Técnico na área de Ciências Agrárias, após
a conclusão da Graduação = 1,0
 03 a 12 meses = 0,1
 13 a 60 meses = 0,5
 acima de 60 meses = 1,0
TOTAL = 10,0
Informações não documentadas não serão computadas na Seleção.
4) Divulgação dos Resultados
Após a homologação do processo seletivo pela Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, o resultado final será afixado na Secretaria do
Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP), sito à Av. Duque de Caxias Norte, 225 Campus Fernando
Costa, Pirassununga, SP.
DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA E PORTUGUESA
Será exigida, NO MOMENTO DA MATRÍCULA, a aprovação em Exame de Proficiência em Língua Inglesa, com
prova específica para o Mestrado e Doutorado.
A validade do exame de proficiência é de 12 meses, para o Mestrado, bem como para o Doutorado; essa
validade não poderá ser inferior à data da matrícula.
O exame é dividido em tradução, redação, interpretação de textos e gramática, com base em textos técnicocientíficos publicados em periódicos das áreas do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção
Animal.
Critérios de aprovação: Mestrado (6,0) e Doutorado (7,0).
O Exame de Proficiência em Língua Inglesa poderá ser realizado na Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade de São Paulo, no Campus da Capital, São Paulo, SP, e as datas estão disponíveis
em: <posgraduacao.fmvz.usp.br/prova-de-lingua-estrangeira/> .
O Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal realizará, também, um Exame de Proficiência
em Língua Inglesa específico dia 12 de junho de 2019, às 9 horas, no Anfiteatro Prof. Dr. Armando Chieffi,
localizado no Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP), sito à Avenida Duque de Caxias Norte,
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225, Campus Fernando Costa, Pirassununga, SP. O interessado deverá pagar taxa R$ 200,00 (duzentos reais)
para a realização do exame.
Para os candidatos de origem estrangeira será exigido, também, o Certificado de Proficiência em Língua
Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), no nível intermediário. Mais informações em
<http://portal.inep.gov.br/web/guest/acoes-internacionais/celpe-bras/provas>.
Os alunos estrangeiros, oriundos de países cujo idioma oficial seja a língua portuguesa, estarão isentos de
apresentar o Certificado da Celpe-Bras.
DA MATRÍCULA
A matrícula será realizada no período de 08 a 19 de julho de 2019, na Secretaria de Pós-Graduação do
Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP), na Av. Duque de Caxias Norte, 225, Campus Fernando
Costa da USP, Pirassununga, SP, CEP 13.635-900.
1. A matrícula no curso de Mestrado ou Doutorado fica condicionada à entrega dos documentos:
1.1. Formulário “Ingressantes”, disponível em <http://posgraduacao.fmvz.usp.br/matricula/>;
1.2. Diploma de Graduação (caso não tenha sido entregue na inscrição);
1.3. Diploma do Mestrado (caso não tenha sido entregue na inscrição);
1.4. Aprovação no exame de proficiência em língua inglesa;
1.5. Carta de aceite do futuro orientador, o qual deverá estar credenciado no Programa;
OS CANDIDATOS ESTRANGEIROS, ALÉM DA DOCUMENTAÇÃO ACIMA, DEVERÃO APRESENTAR,
PRESENCIALMENTE, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
1.6. Visto Temporário Tipo IV – Estudante válido;
1.7. RNE ou Protocolo do RNE com validade na data da matrícula (caso não tenha sido entregue na inscrição);
1.8. CPF ou protocolo de inscrição (caso não tenha sido entregue na inscrição).
1.9. Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa (Celpe-Bras), nível intermediário.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das instruções e condições
estabelecidas no presente Edital em relação às quais não poderá alegar desconhecimento;
O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas no presente Edital implicará em sua
exclusão do processo seletivo, a qualquer tempo;
O candidato deverá manter atualizado seu endereço físico e endereço eletrônico durante todo o prazo de
validade do processo seletivo;
É de responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e demais informações referentes a este
processo seletivo na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal da Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Campus Pirassununga.
Os candidatos estrangeiros serão admitidos e mantidos nos cursos de pós-graduação, a qualquer tempo,
quando apresentarem documento de identidade válido e visto Tipo IV atualizado que os autorize a estudar
no Brasil.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade de São Paulo.
DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal, com o sr. João Paulo de
Oliveira Barros, nos dias úteis, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, pelo telefone (0xx19) 3565-4041 ou
pelo e-mail: ppgna@usp.br.

