
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Saúde e Tecnologia Rural- CSTR 

Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária em Ruminantes e Equídeos – 
PPGMVRE 

Campus de Patos - PB 
 

Edital Informativo 
 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária em 
Ruminantes e Equídeos da UFCG/CSTR – Patos - PB torna público aos interessados que 

estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao curso de Doutorado em 
Medicina Veterinária - 2009, obedecendo às seguintes disposições: 

 

1. Dos prazos: As inscrições serão realizadas na Secretaria da Pós-Graduação no 

Hospital Veterinário, nos dias úteis, nos horários de 07 às 11 e de 14 às 17 horas, 
no período de 26 de fevereiro a 06 de março de 2009. O processo seletivo ocorrerá 

de 16 a 18 de março de 2009 com divulgação do resultado em 24 de Março de 
2009. O período de matrícula será de 25 a 27 de Março de 2009 e o início das aulas 

está previsto para o dia 30 de março de 2009. Também serão recebidas inscrições 

enviadas através dos correios e postadas até 06 de março de 2009. 

     

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 ou Certificado de Conclusão do Mestrado;*  

c) Cópia do Histórico Escolar do Mestrado; 

d) Cópia da Ata de Defesa de Dissertação; 

e) Projeto de Doutorado; 

f) Comprovantes de publicação ou submissão dos artigos em Revista Científica, 

essencialmente, os concernentes ao Mestrado; 

g) Currículo Lattes com cópia da documentação comprobatória; 

h) 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); 

i) Duas cartas de recomendação de professores da instituição onde se titulou ou 

daquela de onde procede, no caso de docente de IES 

j) Provar que estar quites com suas obrigações militares e eleitorais, no caso de 

candidato brasileiro; 



k) Autorização de afastamento das atividades, em caso de ser servidor público. 

*Aqueles que não tiverem o Diploma do Mestrado no ato da matrícula poderão 

apresentar Declaração da Coordenação informando sobre os créditos concluídos e o 

andamento da emissão do Diploma. 

 
OBS: SÓ PODERÃO SER INSCRITOS APENAS MÉDICOS VETERINÁRIOS 

 
3. Das áreas de concentração e orientadores: 
 

Área de Concentração: Saúde, Produção e Nutrição Animal. 

 
Orientadores: Rosane Maria Trindade de Medeiros 
                            Franklin Riet Correa 
                            Marcilio Fontes Cezar 
                            Bonifácio Benício de Souza 
 
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 

inscritos serão ordenados a partir de uma pontuação, conforme Norma nº 02/2009, que 

considera o resultado da Prova de Conhecimento (peso 3), Análise do Projeto (peso 2), 

Desempenho no Mestrado (peso 2), Currículo (peso 2) e Entrevista (peso 1). 

 

5. Das vagas e bolsas de estudo: O Programa oferecerá 5 vagas. 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. 

 

6. Da divulgação dos resultados: O resultado do processo seletivo será divulgado 

eletronicamente no site http://www.cstr.ufcg.edu.br/veterinaria/index.htm, no dia 

24/03/2009, e será afixado nas dependências do CSTR e do Hospital Veterinário. Não 
será permitida a divulgação dos resultados por telefone. 
 
7. Das disposições gerais: Os candidatos poderão entrar em contato com a 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária no endereço 

abaixo. 

Patos - PB, 4 de fevereiro de 2009. 
 

_________________________________ 
Rosane Maria Trindade de Medeiros 

Coordenadora do PPGMV                                                    
PPGMV/CSTR/UFCG/HV 

Av. Universitária - Santa Cecília – Patos - PB 

Caixa Postal: 64 

CEP: 58708-110. Fone: (83) 3421-3231 – Ramal 30 / Fax (83) 3421-3231  

E-mail: ppgmv@cstr.ufcg.edu.br 
 


