
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
INSTITUTO DE VETERINÁRIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA 
 (PATOLOGIA E CIÊNCIAS CLÍNICAS)

EDITAL

Seleção de candidatos (as) para o preenchimento de vagas de
DOUTORADO no Programa de Pós-graduação em Medicina
Veterinária  –  Patologia  e  Ciências  Clínicas  (PPGMV)  da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), para
ingresso no primeiro semestre  de 2020.  (Aprovado na 164ª
reunião do Colegiado Executivo do PPGMV em 15/08/2019).

1. APRESENTAÇÃO

O  Curso  de  Pós-graduação  em  Medicina  Veterinária  (Patologia  e  Ciências  Clínicas)  foi
reconhecido pela Capes em 2005 e iniciou suas atividades em nível de Mestrado em março de 2006,
com o ingresso de 18 alunos na primeira turma. 

Como um curso novo o CPGMV buscava preencher uma lacuna não contemplada pelos cursos de
pós-graduação da UFRRJ e região sudeste. 

Em 2010 o PPGMV recebeu a nota 4 e foi aprovada a criação do Doutorado. O curso passou a ser
reconhecido  como  Programa  de  Pós-Graduação  em  Medicina  Veterinária  (PPGMV)  e  na  última
avaliação trienal o Programa recebeu a nota 5.

É proposta do PPGMV, integrar as áreas clínicas (medicina e cirurgia) com as básicas, e desta
maneira suprir as carências de qualificação profissional nas áreas de patologia animal e ciências clínicas,
com ênfase, pelas características de seu corpo docente em fisiopatologia das doenças dos animais. 

2. ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA

2.1. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: CIÊNCIAS CLÍNICAS:

2.1.1. Clínica e Cirurgia dos Animais: Estudo da etiologia, patogenia, diagnóstico, substâncias
e  métodos  terapêuticos  para  tratamento  clínico-cirúrgico  das  afecções  dos  órgãos  e  sistemas  dos
animais.

2.1.2.  Doenças  Nutricionais  e  Endócrino-Metabólicas  dos  Animais:  Estudo  da  etiologia,
patogenia,  diagnóstico  e  tratamento  das  principais  enfermidades  de origem nutricional  e endócrino-
metabólicas visando os procedimentos para tratamento e controle.

2.2. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PATOLOGIA ANIMAL:

2.2.1. Patologia, Diagnóstico e Controle das Doenças dos Animais:  Desenvolvimento de pesquisas
voltadas para a caracterização etiológica, fisiopatológica e anátomo-histopatológica das enfermidades
dos animais domésticos, silvestres e de laboratório bem como as formas de controle e tratamento das
alterações decorrentes.
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3. NÚMERO DE VAGAS E PÚBLICO ALVO 

Este processo seletivo visa o preenchimento de 14 vagas de Doutorado, nas diversas linhas de
pesquisa e áreas de conhecimento, destinadas a candidatos (as) com graduação em Medicina Veterinária
e  mestrado  concluido  (ver  item 4.3),  visando  aperfeiçoar  e  capacitar  profissionais  para  docência  e
pesquisa em Ciências Clínicas e Patologia Animal. O PPGMV não se compromete a preencher todas as
vagas.

4. INSCRIÇÃO

O candidato deve ser inscrever pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas –
SIGAA/UFRRJ,  com  o  preenchimento  do  formulário  digital  disponível  em:
https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S. 

Todos os documentos que constam no item 4.3 devem ser anexados em formato digital. Não será
aceito nenhum documento após a data limite para inscrição. Todos os procedimentos para efetuar a
inscrição são de responsabilidade do candidato.

Sugere-se que os (as) candidatos (as) mantenham posse de todos os documentos que possam
comprovar a inscrição. 

4.1. PERÍODO

A inscrição deverá ser realizada no período de 30/08/2019 a 30/09/2019 a 14/10/2019. 

4.2. PAGAMENTO 

O pagamento da inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), deverá ser realizado por meio de
Guia  de  Recolhimento  à  União  (GRU),  obtido  no  portal  SIAFI  da  Receita  Federal
(http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp)  e  preenchida  com  os
seguintes dados: 

UG: 153166; 
Gestão: 15240; 
Código de Recolhimento: 28830-6; 
Número de referência: ano da data de pagamento; 
Competências: mês/ano da data de pagamento; 
Vencimento: data do pagamento; 
CNPJ ou CPF: digitar CPF do (a) candidato (a); 
Valor: R$ 100,00. 
Obs: em caso de desistência, o valor da taxa de inscrição não será devolvido.

4.3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Toda a documentação, abaixo discriminada, deverá ser DIGITALIZADA (pdf) E ANEXADA
(upload) ao formulário eletrônico do SIGAA. 

Salvar o documento com a denominação referente ao item específico (termo de conhecimento,
documentos pessoais, diploma graduação, diploma mestrado ou declaração de conclusão, histórico de
graduação,  histórico  do  mestrado  ou  declaração  de  conclusão,  currículo  comprovado,  aceite  de
orientação, taxa de inscrição e projeto, para os itens I a X, respectivamente).

O não envio de qualquer documento exigido neste item, até a data limite para inscrição implicará
na eliminação do candidato.

2

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S


O PPGMV não se responsabiliza por falhas na internet ou no site durante a inscrição e o envio
dos documentos. Assim, recomenda-se não deixar o procedimento para o último dia (quedas de energia
elétrica ou intempéries podem afetar o funcionamento da Internet).

I. Termo de conhecimento e aceite das normas do presente edital (Anexo I).

II. Cópia do documento de identificação com foto (RG, CNH ou Carteira Profissional), CPF e 01
(uma) foto colorida 3x4 recente.

III. Diploma de graduação em Medicina Veterinária, certificado ou declaração de conclusão do curso
de graduação obtido e IES reconhecida pelo MEC.

IV. Diploma de mestrado, certificado ou declaração de conclusão obtido em IES reconhecida pelo
MEC.

Parágrafo primeiro: candidatos que estiverem em final do curso de mestrado poderão anexar uma
declaração da coordenação do curso com previsão de conclusão. Neste caso, o aluno ingressante
deverá apresentar o diploma em até 6 (seis) meses após a matrícula.

Parágrafo segundo: os candidatos que se incluem no parágrafo primeiro, caso aprovados, deverão
apresentar o documento que comprove a conclusão do curso no ato da matrícula.

Parágrafo terceiro: É vedada a matrícula simultânea em dois cursos (graduação, ou pós-graduação
Stricto Sensu).

V. Histórico do mestrado com autenticação eletrônica (se o histórico escolar não for emitido pela IES
na forma eletrônica, o candidato deverá anexar cópia e apresentar o original no dia da prova).

VI. Documentação comprobatória  curricular  (ANEXO II)  apresentada de forma digitalizada em um
ÚNICO arquivo (PDF), segundo a ordem de pontuação do barema (ANEXO III). 

O sistema SIGAA aceita apenas um arquivo por item do questionário, deste modo, se houver mais de
um comprovante por item, junte-os em um único PDF para posteriormente anexar ao questionário.

VII.Carta de aceite de orientação (ANEXO IV), assinada por um docente do programa habilitado para
orientação em 2020 (verificar vagas do orientador – ANEXO V). 

Atenção ao preenchimento da área  de  concentração, que deverá ser  a mesma informada no
requerimento de inscrição. 

VIII. GRU e comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

IX. Projeto de pesquisa conforme ANEXO VI.

4.4. HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO

Terão  as  inscrições  homologadas  pela  Comissão  de  Seleção  apenas  candidatos  (as)  que
apresentarem todos os documentos exigidos dentro do prazo previsto. 

A lista  das inscrições  homologadas será divulgada no mural  da Secretaria  do PPGMV e na
página  eletrônica  http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgmv/,  conforme  calendário  do  processo
seletivo detalhado no item 8. 

Não será homologada a inscrição de aluno regularmente matriculado no PPGMV para o mesmo
nível em curso.

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 
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O processo  de  seleção  para  o  Doutorado  será  composto  de  duas  fases,  sendo a  primeira
eliminatória e classificatória e a segunda classificatória.

5.1. PRIMEIRA FASE (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA)

I. Defesa  de  Memorial (DM).  Peso 1 (um). Nota de 0 a 10 pontos. Candidatos  com nota
inferior a sete (7,0) serão eliminados.

Avaliação individual na qual o candidato deverá fazer  uma explanação de  sua trajetória
acadêmico-profissional, tendo como base os dados do Currículo Lattes a uma banca composta por no
mínimo três docentes do PPGMV. 

O Memorial deve conter não só as informações objetivas, mas também informações de caráter
qualitativo  que demonstrem as intenções e motivações advindas do projeto  pessoal  de vida no seu
encaminhamento profissional. Neste relato, como em  uma autobiografia, o  candidato  deverá
demonstrar seu perfil  profissional sob ótica histórica,  analítica e crítica. Haverá  possibilidade de
utilização de equipamento multimídia. 

Obs: A apresentação será gravada em áudio.
A apresentação deverá ser de 10 minutos (tolerância de ± 2 minutos). 

II.  Defesa  de Projeto (DP).  Peso 1 (um). Nota de 0 a 10 pontos. Candidatos  com nota
inferior a sete (7,0) serão eliminados.

Avaliação individual, por banca (composta de no mínimo três docentes do PPGMV), na qual o
candidato  deverá defender a proposta do  projeto que pretende desenvolver. O candidato  deverá
demonstrar  conhecimentos relacionados ao tema do projeto de tese e sobre a metodologia proposta.
Haverá possibilidade de utilização de equipamento multimídia. 

Obs: A apresentação será gravada em áudio.
A apresentação deverá ser de 20 minutos (tolerância de ± 2 minutos). 

Parágrafo único: Neste item, também será considerada a redação do projeto, a qual será
avaliada quanto à viabilidade técnica, adequação às linhas de pesquisa do curso e do orientador,
adequação ao nível de Doutorado e viabilidade de execução. 

5.2. SEGUNDA FASE (CLASSIFICATÓRIA)

III. Análise do Currículo (C).

O  currículo será analisado com atribuição de pontos  em atividades específicas conforme
estabelecido no item pontuação do currículo (Anexo III).

A Nota final (NF) corresponderá ao somatório da pontuação da  Defesa de Memorial (DM)
com peso 1 + a pontuação da Defesa de Projeto (DP) com peso 1 + a pontuação do Currículo (C)
com peso 2, divididos por 4. 

NF= DM + DP + (C x 2)
4

5.3. LOCAL DAS PROVAS

As aprovas serão realizadas na sala 26 ou 54 do Instituto de Veterinária da UFRRJ.
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5.4. COMISSÃO DE SELEÇÃO E BANCA AVALIADORA

O processo seletivo será coordenado por uma comissão indicada pelo Colegiado e será
composta pelos seguintes docentes do Programa:

Cristiane Divan Baldani
Marco Roberto Bourg de Mello
Rita de Cássia Campbell Machado Botteon 
Vivian de Assunção Nogueira Carvalho

A banca avaliadora será composta por no mínimo três docentes do PPGMV indicados
pelo Colegiado. 

Titulares: 
Profa. Dra. Vera Lúcia Teixeira de Jesus 
Profa. Dra. Marta Fernanda Albuquerque da Silva
Prof. Dr. Júlio Israel Fernandes

Suplentes:
Dr. Daniel de Almeida Balthazar
Prof. Dr. Francisco de Assis Baroni
Profa. Dra. Marilene de Farias Brito

Nos casos em que o membro titular da banca tenha manifestado aceite formal para orientação do
candidato,  apresente  relação  de  parentesco  com  o  mesmo  ou  tenha  vínculo  acadêmico  anterior
(orientação,  co-orientação ou publicação nos últimos cinco anos) o mesmo será substituído por um
membro suplente para aquela avaliação.

5.5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

No  caso  de  empate  nas  notas  finais,  serão  empregados  os  seguintes  critérios  de
desempate, em ordem de importância: 1) maior nota na pontuação de currículo; 2) maior nota na
defesa do projeto de pesquisa; 3) maior nota na defesa de memorial. Caso persista o empate, será
dada preferência ao candidato de maior idade.

5.6.  DA  DIVULGAÇÃO  DO  RESULTADO  FINAL  E  COMUNICAÇÃO  DE
APROVAÇÃO

A relação dos (as) candidatos (as) aprovados (as), em ordem classificatória, será divulgada no
mural  da  Secretaria  do  PPGMV  na  data  prevista  no  item  8  e  na  página  do  curso
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgmv/.

Caberá  à  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  comunicar  oficialmente  o  resultado  do
processo de seleção ao (à) candidato (a).

5.7. RECURSOS E RECONSIDERAÇÕES

Os recursos deverão ser solicitados rigorosamente dentro do prazo estabelecido no item 8 desse
edital, pessoalmente ou mediante procuração, no horário de 09 às 11:30h e de 13 às 16h, diretamente na
secretaria do PPGMV localizada na sala 42 do Instituto de Veterinária da UFRRJ – Seropédica, Rodovia
BR 465, km 7 – CEP: 23.890-000 – Seropédica.
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6. DA MATRÍCULA

A matrícula deverá ser efetuada na plataforma do SIGAA, no período a ser divulgado. O (a)
candidato (a) selecionado (a) que não efetivar seu registro de matrícula no prazo estabelecido no item
8 será considerado desistente.

As disciplinas a serem cursadas serão definidas por meio de entendimento entre o estudante e
seu Comitê de Orientação.

7. BOLSA DE ESTUDOS

Os alunos poderão ser contemplados com bolsas de estudo concedidas pela CAPES ou outra
instituição de fomento, nas condições estabelecidas  por esta entidade e pela comissão de bolsas ou
colegiado do Curso. 

Como critério para  concorrer à  bolsa  de  Demanda Social  da CAPES o candidato  não  poderá
apresentar vínculo empregatício. 

NÃO HÁ GARANTIA DE BOLSAS PARA TODOS OS APROVADOS. 

8. CRONOGRAMA

Etapas da Seleção Datas

Período de inscrição 30/08 a 30/09/2019 a 14/10/2019
Publicação da lista de inscrições homologadas 04/10/2019 16/10/2019
Recursos das inscrições homologadas 07 e 08/10/2019 17 e 18/10/2019 

(9h as 11h30; 13h as 16h)
Resultado dos recursos das inscrições homologadas 09/10/2019 21/10/2019
Defesa de memorial (ordem definida por sorteio) 04 e 05/11/2019 (9:00h às 17:00h)
Resultado da defesa de memorial 06/11/2019
Recursos do resultado da defesa de memorial 07 e 08/11/2019 

(9h as 11h30; 13h as 16h)
Resultado dos recursos da defesa de memorial 11/11/2019
Defesa do projeto (ordem definida por sorteio) 12 e 13/11/2019 (09:00h às 17:00h)
Resultado da defesa de projeto de pesquisa 14/11/2019
Recursos do resultado da defesa de projeto 18 e 19/11/2019 

(9h as 11h30; 13h as 16h)
Resultado dos recursos da defesa de projeto 21/11/2019
Resultado da avaliação curricular 27/11/2019
Recursos da avaliação curricular 28 e 29/11/2019 

(9h as 11h30; 13h as 16h)
Resultado dos recursos da avaliação curricular 02/12/2019
Resultado final 04/12/2019
Matrícula (previsão) Março 2020
Início do Curso (previsão) Março 2020
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os  resultados  serão  divulgados  no  mural  do  PPGMV  e/ou  no  site  do  programa
(http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgmv/). Os recursos deverão ser apresentados diretamente na
Secretaria do PPGMV nas datas previstas neste edital (item 8).

Ao Colegiado Executivo do PPGMV caberá decidir sobre as questões não previstas no presente
Edital. 

Para demais informações, enviar e-mail para ppgmv4@gmail.com. 
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ANEXO I

UFRRJ – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
INSTITUTO DE VETERINÁRIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA (PPGMV) 
PATOLOGICA E CIÊNCIAS CLÍNICAS 

TERMO DE CONHECIMENTO E ACEITE DO EDITAL

Eu, ________________________________________, declaro que tenho pleno conhecimento e aceito
os  termos  deste  Edital  para ingresso,  no 1º  semestre  do ano letivo  de  2020,  no Programa de  Pós-
Graduação em Medicina Veterinária – PPGMV - Patologia e Ciências Clínicas da UFRRJ.
 
 
 
Seropédica/RJ, ______ de _______________________ de 2019.
 
 
 
 
Assinatura:
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ANEXO II

UFRRJ – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
INSTITUTO DE VETERINÁRIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA (PPGMV) 
PATOLOGICA E CIÊNCIAS CLÍNICAS 

ORIENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO CURRÍCULO

1) Apresente os documentos de forma ordenada e clara, seguindo a ordem dos documentos na planilha
de pontuação (BAREMA) e identificando os comprovantes de acordo com os itens da mesma. 

2) Os comprovantes de cursos e estágios devem conter a carga horária total,  período de realização,
identificação do responsável (com nome, assinatura e cargo do mesmo) e tema do curso ou atividade no
estágio. NÃO SERÃO COMPUTADAS AS HORAS REFERENTES AO ESTÁGIO CURRICULAR
OBRIGATÓRIO!

3)  Serão  considerados  apenas  os  estágios  realizados  em  instituições  oficiais  (Universidades,
EMBRAPA,  Fiocruz,  PESAGRO,  etc).  Comprovantes  de  estágios  assinados  por  profissionais
autônomos não serão considerados. Estágio supervisionado não será considerado como estágio realizado
em instituição oficial (atividade curricular obrigatória para conclusão da graduação).

4)  Comprovantes  de bolsas de pesquisa (Iniciação Científica,  Fundações  de Apoio a  Pesquisa etc.)
devem  conter  claramente  o  período  total  da  bolsa,  identificação  do  projeto  e  do  orientador  ou
responsável na instituição de ensino ou pesquisa. 

5) Para os trabalhos apresentados em congressos e outros eventos científicos, os resumos publicados
devem ser comprovados pela cópia do resumo, com identificação clara do título do trabalho e autores e
do evento assim como pela cópia do certificado de apresentação do trabalho em nome do candidato.
Quando o resumo estiver em uma mesma página que vários outros, destaque o relativo ao candidato. 

6) A apresentação de trabalho em eventos será comprovada pelo certificado de apresentação emitido
pela organização do evento ou quando o candidato for o primeiro autor do trabalho.
 
7) Trabalhos publicados em revistas devem conter indicação clara e legível do nome da publicação e
ISSN, número de páginas, relação de autores e primeira página do artigo. 
 
8) Comprovantes de livros e capítulos de livros devem conter indicação legível do nome e local da
editora, número de registro da publicação (ISBN) e editores, além de cópias de páginas da publicação
contendo o título, relação de autores, páginas iniciais do texto, identificação do número de páginas. 
 
9)  Comprovantes  de  experiência  docente  devem  conter  o  nome  da  instituição,  identificação  da
disciplina,  a  carga  horária,  período  e  tipo  de  atuação  (colaborador,  palestrante,  responsável),
identificação legível do responsável pela emissão do documento (com nome, assinatura, data e cargo). 
 
10) A experiência  profissional  será computada  a partir  de comprovação em carteira  de trabalho ou
registro de profissional autônomo. Declarações ou o tempo de formado não serão considerados.
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11) A participação em pesquisa será comprovada pelo currículo lattes do orientador no qual deverá
aparecer o nome do aluno como integrante da equipe do projeto. Não serão consideradas declarações de
participação em pesquisa emitidas por docentes.

12) Somente serão consideradas declarações/certificados de preceptoria e participação em aulas emitidas
por instituições oficiais e assinadas por responsáveis legais. Documentos com assinatura escaneada não
serão considerados.

13) Residência será considerada como especialização e não como estágio em residência ou atuação
profissional.

14) Declaração de aprovação (monitoria e concursos) sem exercício da função não será considerada.
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ANEXO III

UFRRJ – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
INSTITUTO DE VETERINÁRIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA (PPGMV) 
PATOLOGICA E CIÊNCIAS CLÍNICAS 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE

1 – FORMAÇÃO ACADÊMICA (Teto 15 pontos) UNIDADE PONTOS
A. Mestrado na área Por curso 5
B. Especialização Por curso 6
C. Aperfeiçoamento Por curso 4

D. Histórico escolar IAA/CRA
Valor do IAA/
CRA

2 – ATIVIDADE PROFISSIONAL COMPROVADA
(Teto 05 pontos)

UNIDADE PONTOS

A. Em docência
A1) ensino superior (20h/semestre) Anos 8
A2) outros Anos 1

B. Pesquisa
B1) Coordenação de projetos Anos 5
B2) Participação em pesquisa Anos 2,5

C. Outras atividades
Atuação na área (mínimo de 12 horas por semana) Anos 1

D. Orientação

D1) Estágios oficiais
Número de 
alunos

1

D2) Monitoria Semestres 1
D3) Iniciação Científica Anos 5

D4) Monografia de final de curso
Número de 
alunos

3

D5) Aperfeiçoamento
Número de 
alunos

3

D6) Especialização
Número de 
alunos

3

3 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA (Teto 30 pontos) UNIDADE PONTOS
A. Livro publicado

A1) Na área Por livro 20
A2) Fora da área Por livro 4

B. Capítulo de livro
B1) Na área Por capítulo 6
B2) Fora da área Por capítulo 2

C. Artigo publicado ou com aceite
C1) Qualis A Por trabalho 7
C2) Qualis B Por trabalho 5
C3) Qualis C Por trabalho 2

D. Artigo publicado ou com aceite em revista de 
divulgação

Por trabalho 1

E. Trabalho publicado ou com aceite em congressos

11



E1) Resumo simples Por trabalho 0,5
E2) Resumo Expandido Por trabalho 1
E3) Trabalho completo Por trabalho 2

F. Apresentação de trabalhos em eventos
Por 
apresentação

0,5

4 - OUTRAS ATIVIDADES TÉCNICO-
CIENTÍFICAS (Teto 5 pontos)

UNIDADE PONTOS

A. Consultoria a órgãos oficiais Por consultoria 3
B. Palestras apresentadas em mesas redondas, 

congressos etc (palestra de 1 hora)
Por palestra 1

C. Participação em aulas ou palestras para 
graduação (palestra ou aula de 1 hora)

Por palestra ou aula 0,5

5 – BOLSAS E ESTÁGIOS (Teto 35 pontos) UNIDADE PONTOS

A. Monitoria Por semestre 3,5
B. Estágios em instituições oficiais Carga Horária 2,5/100 horas
C. Estágio em Residência Anos 7
D. Iniciação Científica Anos 7
E. Bolsista de Aperfeiçoamento ou Apoio Técnico Anos 5
6 – OUTROS CURSOS NA ÁREA 
(Teto 10 pontos)

UNIDADE PONTOS

A. Cursos ministrados Somas das horas 5/16 horas
B. Participação em eventos Nº de eventos 0,2
C. Cursos realizados Somas das horas 0,5/16 horas
D. Cursos ou eventos coordenados em Medicina 

Veterinária
D1) Coordenação Número de cursos 1

D2) Participação em Comissão
Número de 
participações

0,5

E. Cursos de línguas (inglês, francês ou 
espanhol)
E1) Completo 2
E2) Número de níveis concluídos 0,5
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ANEXO IV

UFRRJ – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
INSTITUTO DE VETERINÁRIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA (PPGMV) 
PATOLOGICA E CIÊNCIAS CLÍNICAS 

CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO

Eu,  ______________________________________________,  professor  (a)  orientador  (a)  do
Programa  de  Pós-graduação  em  Medicina  Veterinária,  aceito  orientar  o(a)  candidato  (a)
________________________________________,  na  área  de  concentração
_________________________________________,  no  nível  de
_________________________________, a partir do 1º semestre de 2020, caso o (a) mesmo (a) seja
selecionado (a) conforme os critérios estabelecidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação
em Medicina Veterinária (PPGMV) para ingresso neste curso. 

Seropédica/RJ, ______ de _______________________ de 2019.

Assinatura: _____________________________________
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ANEXO V

UFRRJ – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
INSTITUTO DE VETERINÁRIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA (PPGMV) 
PATOLOGICA E CIÊNCIAS CLÍNICAS

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA ORIENTAÇÃO EM NÍVEL DE DOUTORADO

  Doutorado
Argemiro Sanavria 0
Andressa F. da Silva 0
Bruno G. Marinho 1
Cassia M. M. Coelho 1
Cristiane Divan Baldani 0
Daniel de A. Balthazar 1
Daniel G. Ubiali 1
Fernando Queiroz 1
Francisco de A. Baroni 0
Heloísa Justen M. de Souza 0
Júlio Cesar F. Jacob 1
Julio Israel Fernandes 0
Luciano da Silva Alonso 0
Magda Alves de Medeiros 1
Marcelo Abidu Figueiredo 0
Marco R. B. de Mello 1
Marilene de Farias Brito 0
Marta F. A. da Silva 1
Paulo de Tarso Botteon 0
Paulo Vargas Peixoto 0
Rita Machadp Botteon 1
Saulo Andrade Caldas 1
Ticiana do Nascimento França 2
Vera Lucia T. Jesus 1
Vivian de A. Carvalho 0
Total de vagas 14 vagas
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ANEXO VI

UFRRJ – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
INSTITUTO DE VETERINÁRIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA (PPGMV) 
PATOLOGICA E CIÊNCIAS CLÍNICAS 

ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO

Redação em papel A4; margens superior e esquerda, 3,0cm e inferior e direita, 2,0cm; fonte Times New
Roman 12; espaçamento entre linhas 1,5; com os seguintes tópicos:

I.  Resumo (parágrafo  único,  espaço  simples  e  em  página  distinta,  contendo,  no  máximo,  500
palavras) e palavras-chave (até cinco, separadas por vírgula, em ordem alfabética).

II. Introdução. Deve conter os elementos necessários para situar o problema no contexto geral da
área (hipótese e justificativa). Redação em texto único, sem tópicos.

III. Objetivo(s).

IV. Fundamentação teórica.  Sistematização do conhecimento  científico  acumulado sobre o tema
específico do projeto. Apresentar as ideias que conduzem à formulação do problema com base nas
referências científicas consultadas.

V. Material  e  Métodos.  Indicar  os procedimentos  que,  em sequência lógica,  permitam atingir  os
objetivos.

V. Viabilidade de execução (técnica e financeira).

VI. Cronograma de atividades.

VII. Referências Bibliográficas. A normalização das referências de obras e autores citados no texto
deve ser feita de acordo com as regras estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT.

Observação: O projeto deverá ser assinado pelo candidato e orientador.
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