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EDITAL PRPG 020/2014
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Saúde e Tecnologia Rural- CSTR
Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária – PPGMV
Campus de Patos - PB
Seleção para Mestrado Acadêmico
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da
UFCG/CSTR – Patos - PB torna público aos interessados que estarão abertas as
inscrições para seleção de candidatos ao curso de Mestrado em Medicina
Veterinária – 2015 obedecendo às seguintes disposições:
1. Dos prazos: As inscrições serão realizadas na Secretaria da PósGraduação no Hospital Veterinário, nos dias úteis, nos horários de
07h30min às 11h e de 14h às 17h, no período de 22 de setembro a 24 de
outubro de 2014. Serão recebidas inscrições enviadas através dos
correios (via SEDEX) e postadas até 24 de outubro de 2014. O processo
seletivo ocorrerá de 17 a 21 de novembro de 2014, com divulgação dos
resultados prevista para 12 de dezembro de 2014 e homologação pelo
Colegiado do Programa no dia 17 de dezembro de 2014. O candidato que
enviar a inscrição pelo correio deverá comparecer na data da Seleção com
cópia da documentação e comprovante de envio pelo correio até o dia 24
de outubro de 2014. O período de matrícula será de 23 a 27 de fevereiro
de 2015 e o início das aulas está previsto para o dia 09 de março de 2015.

2. Documentação necessária:
a) Formulário de Inscrição e Requerimento de Inscrição (modelos próprios),
devidamente preenchidos, acompanhados de 02 (duas) fotografias 3x4 cm,
recentes e coloridas;
b) Cópia do Diploma de Medicina Veterinária ou Certificado de Conclusão da
Graduação em Medicina Veterinária (autenticado);
c) Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
d) Currículo Lattes com cópia da documentação comprobatória;
e) Documentos pessoais: Certidão de nascimento ou casamento; Carteira de
Identidade ou de Registro Geral de Estrangeiro, para os candidatos
brasileiros, ou não, respectivamente; CPF e Título de Eleitor (cópias
autenticadas);
f) Duas cartas de recomendação de professores da instituição onde se titulou
ou daquela de onde procede, no caso de docente de IES.
g) Carta de um professor do programa concordando em orientar o candidato.
h) Provar estar quites com suas obrigações militares e eleitorais, no caso de
candidato brasileiro;
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i) As normas vigentes, os formulários e modelo de carta de recomendação
encontram-se
na
página
do
programa
no
site:
http://www.cstr.ufcg.edu.br/ppgmv/index.htm

3. Das áreas de concentração:
Áreas de Concentração: Saúde, produção e nutrição animal.
Medicina veterinária de cães e gatos.
4. Da seleção: Os candidatos inscritos serão avaliados pela Comissão de
Seleção que utilizará a documentação entregue pelo candidato no ato da
inscrição. Os candidatos serão pontuados de acordo com o Anexo I.
a. Da prova escrita. A prova escrita constará de uma pergunta
enviada por cada Professor Orientador do Curso. Para isso, cada
Orientador enviará 3 perguntas referentes ao programa do Anexo II,
sendo uma pergunta de cada Orientador escolhida por sorteio. A
prova escrita acontecerá no dia 17 de novembro de 2014 às 8h, com
4 (quatro) horas de duração e será aplicada no Auditório Paulo
Roberto Facin, no Centro de Saúde e Tecnologia Rural, Campus de
Patos.
b. Da entrevista. A entrevista avaliará a capacidade do candidato para
ingressar na pós-graduação. Será realizada em dia e horário a
serem determinados pela comissão de avaliação.
c. Das provas de título. As provas de títulos serão o Coeficiente de
Rendimento Escolar e o currículum vitae. A pontuação deste último
será feita de acordo com a Tabela constante no Anexo I.
5. Da classificação e aprovação. Serão considerados classificados os
candidatos que atingirem a nota final igual ou superior a 5 (cinco). Serão
considerados aprovados aqueles com a maior nota obtida para a vaga do
orientador (Anexo III) identificado na carta de concordância apresentada no
ato da inscrição.
6. Da Comissão de Seleção: A Comissão de Seleção será formada pelos
Profs. Drs. Pedro Isidro da Nóbrega Neto, Márcia Almeida de Melo e Danilo
José Ayres de Menezes.
7. Das vagas e bolsas de estudo: O Programa oferecerá 19 vagas
distribuídas por cada professor de acordo com o Anexo III. Os candidatos
selecionados como alunos regulares em tempo integral e dedicação
exclusiva poderão, caso haja disponibilidade, receber bolsas de estudos
desde que satisfaçam aos critérios de concessão do órgão financiador e da
Comissão de Bolsas do PPGMV. A critério do Colegiado poderão ser
ofertadas mais vagas para orientador que não tiver sua vaga preenchida,
desde que o orientador solicite formalmente ao Colegiado.
8. Das disposições gerais: Por cada carta de concordância que o orientador
der a um aluno egresso da UFCG deverá dar uma carta de concordância
para, pelo menos, um aluno formado em outra instituição, sempre que
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houver tais candidatos. Para os funcionários públicos, no momento da
realização da matrícula é necessária a apresentação de documento da
instituição de origem, autorizando o afastamento das atividades por, no
mínimo, 20 horas semanais. Os candidatos poderão entrar em contato com
a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária
no endereço abaixo:
PPGMV/CSTR/UFCG/Hospital Veterinário
Av. Universitária S/Nº, Santa Cecília, Patos – PB, Brasil
Caixa Postal: 61
CEP: 58708-110. Fone: (83) 3423-9523
E-mail: ppgmv@cstr.ufcg.edu.br
Site: http://www.cstr.ufcg.edu.br/ppgmv/index.htm

Patos, 25 de agosto de 2014.

Prof. Dr. Sérgio Santos de Azevedo
Coordenador do PPGMV
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ANEXO I

O processo de seleção de mestrado para o ano 2014 consistirá de prova
escrita, análise do Currículum vitae, CRE (Coeficiente de Rendimento Escolar)
e entrevista individual.
As avaliações terão pesos diferenciados:
Prova escrita = 4,0
Curriculum Vitae = 3,0
CRE = 2,0
Entrevista = 1,0
A pontuação do Curriculum vitae será feita conforme critérios e pontuação
estabelecidos no final deste anexo. Será considerada nota 10 a soma das
maiores pontuações de cada item (atividade) avaliadas. A nota de cada
candidato será proporcional à nota máxima obtida da soma das maiores
pontuações.
Serão aprovados os candidatos que obtiverem média ponderada igual ou
superior a 5,0 (cinco).

TABELA DE PONTOS PARA EXAME DE TÍTULOS DO MESTRADO
ATIVIDADES CIENTÍFICAS
Iniciação Científica (Institucional ou CNPq) com comprovação oficial
da Pró-Reitora de Pesquisa e/ou CNPq.
Artigos Científicos Publicados em Periódicos Indexados
Internacionalmente:
Artigos Científicos Publicados em Periódicos indexados de Circulação
Nacional
Artigos de divulgação/técnicos (previa avaliação da banca)
Trabalhos Completos Publicados em Anais de Eventos Internacionais
Trabalhos Completos Publicados em Anais de Eventos Nacionais
Resumos Publicados em Anais de Eventos Internacionais
Resumos Publicados em Anais de Eventos Nacionais
Resumos Expandidos (No mínimo de 3 pág.) Internacionais
Resumos Expandidos (No mínimo de 3 pág.) Nacionais
Capítulos de Livros Téc-cient ou Artist/Culturais publicados na área
acad, aprov Cons Edit ou ISBN
Livro (a ser avaliado pela banca)
ATIVIDADES ACADÊMICAS
Palestras e cursos ministrados em eventos
Participação em eventos com apresentação
Participação em eventos sem apresentação
Participação em Cursos (Verificar o nº de horas)
Estágio na área ciências agrárias
ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Participação como bolsista do PROBEX ou bolsista voluntário(Com
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PONTUAÇÃO
20/Ano
20* 10
15* 7,5
10* 5
§
10* 5
§
8* 4
§§
5*-2,5
§§
3*-1,5
§§
10* 5
§§
8* 4
10*5
20

5 por evento
3/ Por Congresso
1
0,25 a cada 10 horas
0,25 cada 10 horas

Probex 10/Ano
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declaração oficial da Pró-Reitoria de Extensão) em Programas de
Extensão Institucional
Atividades profissionais como extensionista

Voluntário 5/ano

ATIVIDADES DE ENSINO
Monitoria não graduada
Atividades de Magistério do 3º grau (Ensino Nível Superior)
Atividades de Magistério do Ensino Médio
Atividades de Magistério de Escolas Técnicas Agropecuária
Especialização (Verificar o nº de horas no MEC)

1,5 semestre
5/semestre
3,5 semestre**
2,5 semestre**
3,5 semestre **
10/Ano
(Máx 1 Título)
15 por ano
6/Ano**

Residência, Bolsista de IC, Especialização.
Atividades de Experiência Profissional (a ser avaliada pela banca)
§

10/ano**

* Quando o candidato for o autor principal. **Máximo 3 anos. Limitado a 4 trabalhos completos
§§
publicados em anais por cada trabalho publicado em revista indexada. Limitado a 4 resumos
publicados em anais por cada trabalho publicado em revista indexada. A produção científica
será considerada independente do ano de publicação.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROVA ESCRITA
Conteúdo

Área

1. Efeito da relação volumoso:concentrado na dieta sobre a produção de
AGV no rúmen de pequenos ruminantes
2. Manejo de cabras e ovelhas em função do estádio fisiológico
3. Caracterização da carcaça e carne de pequenos ruminantes
4. Ambiência e conforto térmico
5. Termorregulação dos animais domésticos
6. Adaptabilidade de raças de ruminantes para o semiárido
7. Análises de perigos e pontos críticos de controle em mini-usinas de
leite
8. Composição e valor nutritivo do leite
9. Métodos de conservação e tratamento do leite
10. Manejo de abate de animais de produção e anomalias da carne
11. Inspeção e tecnologia de carnes, pescado e seus derivados
12. Produtos cárneos
13. Acidose ruminal
14. Doenças digitais dos ruminantes
15. Doenças infecciosas e parasitárias do trato gastrointestinal de
ruminantes
16. Avaliação laboratorial da função hepática e renal de ruminantes
17. Doenças carenciais e metabólicas de ruminantes
18. Doenças do sistema nervoso de bovinos
19. Intoxicação crônica por cobre
20. Intoxicação por antibióticos ionóforos
21. Intoxicação por plantas que causam morte súbita
22. Principais doenças virais de cães e gatos: aspectos clínicos,
epidemiológicos e patológicos
23. Principais doenças fúngicas de cães e gatos: aspectos clínicos,
epidemiológicos e patológicos
24. Principais tumores de cães e gatos: aspectos clínicos e patológicos
25. Gastroenterites em cães e gatos: aspectos clínicos, fisiopatológicos e
terapêuticos
26. Insuficiência cardíaca congestiva: fisiopatologia, sinais clínicos e
tratamento
27. Estudos observacionais: caso-controle e coortes
28. Epididimite ovina causada por Brucella ovis e Actinobacillus seminis
29. Infecção por Chlamydophila abortus em pequenos ruminantes
30. Leptospirose
31. Brucelose bovina
32. Tuberculose bovina
33. Epidemiologia das ectoparasitoses de ruminantes: carrapatos, sarnas,
moscas e piolhos
34. Epidemiologia das helmintoses gastrintestinais de ruminantes e
equídeos
35. Epidemiologia das hematozooses de ruminantes e equídeos
36. Mastite
37. Mecanismos de resistência bacteriana aos antimicrobianos: betalactamases
38. Princípios das técnicas de diagnóstico sorológico
39. Traumatologia
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Produção Animal

Tecnologia e Higiene de Alimentos

Clínica e Patologia de Grandes
Animais

Clínica e Patologia de Pequenos
Animais

Epidemiologia, Doenças Infecciosas e
Parasitárias, Microbiologia e Zoonoses

Anestesiologia e Cirurgia
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40. Infecção cirúrgica
41. Cirurgia torácica
42. Anestesia geral injetável e inalatória em pequenos e grandes animais
43. Medicação pré-anestésica e anestesia local em pequenos e grandes
animais
44.Princípios de assepsia cirúrgica
45. Conhecimentos anatômicos topográficos do Sistema Nervoso para
práticas de anestesias locais em mamíferos domésticos e silvestres
46. Morfofisiologia do Sistema Nervoso Central dos animais domésticos
47. Desenvolvimento dos aparelhos reprodutores em mamíferos
domésticos e silvestres.
48. Aparelho Reprodutor Masculino dos animais domésticos:
morfofisiologia e cinética espermática
49. Aparelho Digestivo dos animais domésticos (mamíferos e aves):
morfofisiologia e dinâmica da digestão mecânica e química
50. Aspectos morfofuncionais do ciclo reprodutivo em fêmeas nos animais
domésticos
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ANEXO III
Vagas oferecidas por Orientador para a seleção do Mestrado 2015 do
PPGMV/UFCG
Orientador
No. de vagas
Almir Pereira de Souza
1
Antônio Flávio Medeiros Dantas
2
Danilo José Ayres de Menezes
2
Eldinê Gomes de Miranda Neto
1
Felício Garino Júnior
1
Franklin Riet Correa
1
Rogério Manoel Lemes de Campos
2
Marcelo Jorge Cavalcanti de Sá
1
Márcia Almeida de Melo
2
Marcílio Fontes Cézar
1
Maria das Graças Xavier de Carvalho
1
Otávio Brilhante de Souza
1
Pedro Isidro da Nóbrega Neto
1
Rosane Maria Trindade de Medeiros
2
No. TOTAL DE VAGAS
19
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Área de atuação
Clínica de Pequenos Animais
Patologia Animal
Morfofisiologia Animal
Clínica de Grandes Animais
Microbiologia
Patologia Animal
Morfofisiologia Animal
Cirurgia de Pequenos Animais
Medicina Veterinária Preventiva
Produção Animal
Medicina Veterinária Preventiva
Morfofisiologia Animal
Anestesiologia Veterinária
Patologia Animal/Toxicologia Animal
...

