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EDITAL SELEÇÃO MESTRADO EM SISTEMAS AGROSILVIPASTORIS NO 

SEMI-ÁRIDO (ZOOTECNIA) 

 

 

O Programa de Pós Graduação em Zootecnia, Mestrado em Sistemas Agrosilvipastoris 

no Semi-Árido da Universidade Federal de Campina Grande faz saber que no período 

de 03 de outubro a 04 de novembro de 2011, estarão abertas as inscrições para o 

Concurso de Seleção de Admissão ao Curso de Mestrado em Sistemas Agrosilvipastoris 

no Semi-Árido - Zootecnia no Centro de Saúde de Tecnologia Rural. Estão sendo 

oferecidas 15 vagas. 

 

      O candidato, para se inscrever nas provas de seleção, deverá apresentar à Secretaria 

do Curso os seguintes documentos: 

 

a) Formulário de inscrição (fornecido pela Secretaria do Curso ou no sítio: 

http://www.cstr.ufcg.edu.br/ppgz/downloads.htm), acompanhando de duas 

fotografias 3x4 cm; 

 

b) Cópia do diploma de graduação em áreas de Ciências Agrárias, Ciências 

Biológicas e afins, ou documento equivalente, que comprove estar o candidato 

em condições de ser graduado antes de iniciado o Curso, ficando a matrícula 

condicionada à comprovação de conclusão do curso de graduação; 

 

c) Histórico Escolar; 

 

d) “Curriculum Vitae” modelo Lattes - CNPq, comprovado (documentos 

comprobatórios em anexo); 

 

e) Prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de ser 

candidato brasileiro e no caso de candidato estrangeiro, comprovante de estar em 

dia com o Serviço Federal de Migração; 

 

f) Pré-projeto de Dissertação do Mestrado (contendo no máximo 3 páginas 

descrevendo: justificativa, objetivo, metodologia e produto esperado); 

 

g) Duas cartas de recomendação (modelo disponível no sítio: 

http://www.cstr.ufcg.edu.br/ppgz/downloads.htm) 
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           As inscrições poderão ser feitas na Secretária do Curso de 2
a
 a 6

a 
feira, no 

horário das 08h:00min às 11h:00min. Após análise da documentação apresentada, a 

Coordenação decidirá sobre o deferimento ou não dos pedidos de inscrição, sendo o 

resultado divulgado 48 horas após o término das inscrições no quadro de avisos da 

pós-graduação (na Secretaria do PPGZ). Só serão deferidos os pedidos de inscrição 

que atendam as exigências deste edital. 

 

A banca examinadora do exame de seleção será composta por orientadores do 

Programa. 

 

O processo seletivo dos candidatos será realizado de acordo com o cronograma 

abaixo: 

 Dia 08/11: 08h:min  - Teste de inglês; 

                   15h:00min – Entrevista 

Dia 09/11:  09h:00min – Entrevista 

Dias 10 e 11/11  - Análise de currículo na Coordenação do PPGZ-CSTR-UFCG. 

 

 A entrevista será realizada com os candidatos pré-selecionados através do currículo 

e pré-projeto. 

 

      O resultado final será divulgado até o dia 22 de novembro de 2010. Os 

candidatos serão classificados por ordem decrescente da somatória dos pontos 

obtidos em cada prova. 

As bolsas disponíveis serão concedidas por ordem de classificação e pontuação na 

prova de títulos dos candidatos. 

 

      As matrículas dos candidatos admitidos serão feitas na Secretaria do Curso nos 

dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2012. No caso de atribuição de Bolsa, o aluno 

deverá possuir dedicação exclusiva ao programa, portanto não poderá ter qualquer 

vínculo empregatício. 

 

 

 

 
Prof. Dr. Aderbal Marcos de Azevêdo Silva 

Coordenador do Programa de Mestrado 

 

 

 

Obs: Os candidatos selecionados deverão se submeter a exame de proficiência em inglês no 1º 

semestre de 2012.1 


