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EDITAL Nº 25/2019 – PPZ 
 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 
CANDIDATOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ZOOTECNIA (PPZ) – NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO, 
COM ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM PRODUÇÃO E 
NUTRIÇÃO ANIMAL, PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
REMANESCENTES DO ANO LETIVO DE 2019, PARA 
INGRESSO NO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2019. 

 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, conforme 

Portaria nº 3729/2017-GRE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

Considerando o Ofício nº 665/12/2006/CTC/CAPES, de 17 de Julho de 2006, que 
recomendou o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, nível de Mestrado, com Área de Concentração em Produção e Nutrição 
Animal; 

Considerando a recomendação pela CAPES do Curso de Doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aprovada na 
156ª Reunião do CTC-ES/CAPES realizada de 08 a 12 de Dezembro de 2014; 

Considerando a Resolução nº 078/2016-CEPE, de 02 de Junho de 2016, que 
aprovou as Normas Gerais para os Programas de Pós-Graduação da Unioeste, para 
aplicação a partir de 2017;  

Considerando o Regulamento e o Projeto Pedagógico dos Cursos de Mestrado e 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, válidos a partir de 2019, conforme Resoluções nº 226/2018-CEPE e nº 229/2018-
CEPE, respectivamente; 

Considerando a Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Zootecnia realizada em 22/04/2019, conforme Ata nº 04/2019-PPZ; 

Considerando o Edital nº 21/2019-PPZ, de 09 de maio de 2019, de Abertura de 
Inscrição para Seleção de Candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Zootecnia – Níveis 
de Mestrado e Doutorado, com Área de Concentração em Produção e Nutrição Animal, para 
preenchimento das vagas remanescentes do ano letivo de 2019, com ingresso no 2º 
Semestre do Ano Letivo de 2019; 

 
 

TORNA PÚBLICO: 
 
1. A homologação das inscrições para seleção de candidatos ao Programa de 

Pós-Graduação em Zootecnia (PPZ), níveis de Mestrado e Doutorado, com Área de 
Concentração em Produção e Nutrição Animal, para preenchimento das vagas 
remanescentes de Mestrado e de Doutorado referentes ao ano letivo de 2019, para ingresso 
2º Semestre letivo de 2019, conforme segue: 
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NÍVEL DE MESTRADO 
 

Linha de Pesquisa: Produção e Nutrição de Ruminantes / Forragicultura 
NOME RG RESULTADO 

1.Gabriel Simili de Oliveira 12.389.794-3/PR Homologada 

 
Linha de Pesquisa: Produção e Nutrição de Não-Ruminantes / Aquicultura 

NOME RG RESULTADO 

2.Adrian Alaver Fernandes 3.220.735-9/PR Homologada 

3.Edinan Hagdon Cirilo 11.042.094-3/PR Homologada 

4.Iara Silva Sousa 0411768520103/PI Homologada 

5.Maiara Ananda Grando 8.955.395-4/PR Homologada 

6.Regina Buzin 12.368.432-0/PR Homologada 

7.Venilton Pasetti dos Santos 
105325533 

Inscrição NÃO HOMOLOGADA por 
falta dos documentos exigidos no item 

6 do Edital nº 21/2019-PPZ 

 
 
 
NÍVEL DE DOUTORADO 
 
Linha de Pesquisa: Produção e Nutrição de Ruminantes / Forragicultura 

NOME RG RESULTADO 

1.Ricardo Davi Kliemann 9.037.876-7/PR Homologada 

 
Linha de Pesquisa: Produção e Nutrição de Não-Ruminantes / Aquicultura 

NOME RG RESULTADO 

2.Débora Reolon 5104571442/RS Homologada 

3.Jonas da Silva Costa 6565574/PA Homologada 

4.Natalia Cantuario de Aguiar 42.824.079-3/SP Homologada 
  

 

 

2. Ficam convocados todos os candidatos com as inscrições homologadas para a 
apresentação do artigo científico (Mestrado) ou defesa do projeto de pesquisa (Doutorado)  com 
arguição/questionamentos por banca de docentes do Programa, a serem realizadas nos dia 01 e 
02/07/2019, conforme o CRONOGRAMA a seguir:  

 

 
 
a) Linha de Pesquisa “PRODUÇÃO E NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES / AQUICULTURA”: 
a.1) Produção de Nutrição de Não-Ruminantes 
Banca Examinadora: 
Prof.ª Dr.ª Cinthia Eyng  
Prof. Dr. Paulo Levi de Oliveira Carvalho 
Prof. Dr. Ricardo Vianna Nunes 
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Forma de Arguição: PRESENCIAL 
Dia 01/07/2019 - Local: Sala 74 (Bloco II, 2º Piso) 

NOME Horário 

1.Edinan Hagdon Cirilo (M) 8h00min 

2.Maiara Ananda Grando (M) 8h30min 

3.Regina Buzim (M) 9h00min 

4.Adrian Alaver Fernandes (M) 9h30min 

5.Débora Reolon (D) 10h00min 

 
Forma de Arguição: SKYPE 
Dia 01/07/2019 - Local: Sala da Coordenação do PPZ 

NOME Horário 

6.Iara Silva Sousa (M) 10h50min 

 
a.2) Aquicultura 
Banca Examinadora: 
Prof. Dr. Paulo Levi de Oliveira Carvallho 
Prof.ª Dr.ª Lilian Dena dos Santos 
Prof. Ph.D. Nilton Garcia Marengoni 
 
Forma de Arguição: PRESENCIAL 
Dia 02/07/2019 - Local: Sala 74 (Bloco II, 2º Piso) 

NOME Horário 

1.Natalia Cantuario de Aguiar (D) 14h00min 

 
Forma de Arguição: SKYPE 
Dia 02/07/2019 - Local: Sala da Coordenação do PPZ 

NOME Horário 

2.Jonas da Silva Costa (D) 14h50min 

 
 
 
b) Linha de Pesquisa “PRODUÇÃO E NUTRIÇÃO DE RUMINANTES / FORRAGICULTURA”: 
Banca Examinadora: 
Prof.ª Dr.ª Marcela  Abbado Neres 
Prof.ª Dr.ª Maximiliane Alavarse Zambom 
 
Forma de Arguição: PRESENCIAL 
Dia 01/07/2019 - Local: Sala 74 (Bloco II, 2º Piso) 

NOME Horário 

1.Gabriel Simili de Oliveira (M) 13h30min 

2.Ricardo Davi Kliemann (D) 14h00min 
 

 

3. O processo de seleção para o Mestrado consta no item 14 do Edital nº 21/2019-
PPZ de abertura de inscrições para o presente processo seletivo.  
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4. O processo de seleção para o Doutorado consta no item 15 do Edital nº 21/2019-
PPZ de abertura de inscrições para o presente processo seletivo. 

 

5. O tempo para as apresentações do artigo científico dos candidatos ao Mestrado 
e para as defesas de projeto dos candidatos ao Doutorado, além das 
arguições/questionamentos da banca examinadora, são os seguintes:  

- Para os candidatos ao Mestrado, cada banca terá duração de 30 (trinta) minutos, 
os quais serão divididos em 10 (dez) minutos para apresentação do artigo, 10 
(dez) minutos para arguição e questionamentos pela banca e 10 (dez) minutos de 
intervalo até o início da apresentação seguinte; 

- Para os candidatos ao Doutorado, cada banca terá duração de 40 (quarenta) 
minutos, os quais serão divididos em 15 (quinze) minutos para apresentação do 
projeto, 15 (quinze) minutos para arguição e questionamentos pela banca e 10 
(dez) minutos de intervalo até o início da apresentação seguinte. 
 

6. Para as arguições presenciais, o candidato deve estar preparado para 
apresentar/ arguir o artigo científico sorteado (candidatos ao Mestrado) ou defender/arguir o 
projeto (candidatos ao Doutorado), a partir do horário estabelecido para a primeira 
apresentação do dia e turno (manhã ou tarde) determinados neste Edital de Homologação 
das Inscrições. Assim, caso algum candidato falte ou a duração de uma 
apresentação/arguição seja inferior aos tempos especificados no item 5 deste Edital, será 
chamado o candidato subsequente na ordem definida no referido Edital. 

7. As apresentações dos artigos sorteados para os Mestrandos e dos projetos de 
pesquisa para os Doutorandos, deverão ser efetivadas com utilização do software de 
apresentação MS PowerPoint ou equivalente. 

8. O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia fornecerá o projetor multimídia 
para a apresentação do artigo pelos candidatos. 

9. Se algum candidato não possuir computador portátil (notebook, laptop, etc.) 
para a apresentação do artigo, o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia também poderá 
fornecer o equipamento necessário; neste caso, o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 
não se responsabilizará por qualquer incompatibilidade entre os arquivos utilizados pelo 
candidato e a versão do software de apresentação instalada no equipamento fornecido. 

10. Os candidatos residentes a mais de 500 Km (Quinhentos quilômetros) da 
cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, poderão realizar a 
apresentação/arguição do artigo científico ou a defesa/arguição do projeto por Skype, desde 
que isto tenha sido solicitado pelo candidato no formulário de inscrição. 

11. Os candidatos residentes dentro do raio de 500 km (Quinhentos quilômetros) a 
partir da cidade Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, obrigatoriamente terão que 
realizar a  apresentação/arguição do artigo científico ou a defesa/arguição do projeto de forma 
presencial. 

12. Para as apresentações e arguições por Skype, os candidatos ao Mestrado 
deverão enviar as 5 (cinco) apresentações em software de apresentação MS PowerPoint ou 
equivalente referentes a sua Linha de Pesquisa para o e-mail ppzunioeste@gmail.com até o 
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dia 30/06/2019, pois  desta forma a banca avaliadora poderá acompanhar a arguição feita 
pelo candidato via Skype.  

13. Para as defesas de projeto e arguições por Skype, os candidatos ao 
Doutorado deverão enviar a apresentação de seu respectivo projeto em software de 
apresentação MS PowerPoint ou equivalente para o e-mail ppzunioeste@gmail.com até o dia 
30/06/2019, pois  desta forma a banca avaliadora poderá acompanhar a defesa feita pelo 
candidato via Skype.  

14. Para as apresentações/defesas e arguições por Skype, o horário constante no 
cronograma divulgado no Edital de Homologação das Inscrições refere-se ao Horário de 
Brasília. 

15. Os candidatos que optarem por realizar a apresentação/arguição do artigo 
científico ou defesa/arguição do Projeto por Skype deverão se responsabilizar por 
providenciar o equipamento necessário para tal, devendo garantir uma conexão estável que 
permita emissão de áudio e vídeo em tempo real; o Programa de Pós-Graduação em 
Zootecnia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná não se responsabilizará por 
problemas de conexão com o candidato que, caso ocorram, inviabilizarão a 
apresentação/defesa e implicarão na desclassificação do candidato no processo seletivo. 

16. Os candidatos que irão realizar a apresentação/defesa e a arguição por Skype 
e que não possuem conta no mesmo, deverão providenciar a criação de uma. Em até 24 
horas antes do horário constante no cronograma divulgado no Edital de Homologação das 
Inscrições, o candidato deverá enviar ao usuário “ppzunioeste” uma solicitação de inclusão de 
contato no Skype do Programa; momentos antes do horário de início da apresentação/defesa, 
a banca examinadora fará a chamada para o candidato. 

17. Conforme cronograma do processo seletivo, a divulgação do Edital do 
Resultado Final do presente processo seletivo acontecerá no dia 05/07/2019 e estará 
disponível para acesso e consulta no site do PPZ no item “Editais”. A classificação final dos 
candidatos será dada por ordem decrescente, de acordo com o total de pontos obtidos, sendo 
necessária a obtenção de no mínimo 60 (sessenta) pontos de um total de 100 (cem). Na 
hipótese de empate, serão utilizados os seguintes critérios para desempate: 

1º - Maior idade do(a) candidato(a); 
2º - O(A) candidato(a) casado(a) e com filho(s); 
3º - Nota obtida no Currículo Lattes; 
4º - Nota obtida na arguição do artigo científico. 
 

18. Após a divulgação do resultado final da seleção homologado pelo Colegiado do 
PPZ, os candidatos (selecionados ou não) poderão comparecer à Secretaria do Programa a 
partir de 05/07/2019 para retirar os documentos comprobatórios do Currículo Lattes entregues 
no ato da inscrição; em caso de não retirada de tais documentos no prazo máximo de 90 
(noventa) dias contados a partir da referida data, a documentação comprobatória do Lattes 
será inutilizada; os demais documentos entregues pelos candidatos para o processo seletivo  
ficarão de posse da Coordenação do Programa para arquivo conforme legislação vigente na 
Instituição. 
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19. Os candidatos aprovados e selecionados dentro do limite total de vagas 
ofertadas que constarem no edital de divulgação do resultado final, precisarão realizar sua 
matrícula no PPZ, procedimento que deverá ser efetivado na Secretaria Acadêmica da Pós-
Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido 
Rondon (Sala 64, Bloco IV, 4º Piso), dentro do período informado no referido edital do 
resultado final e mediante a entrega dos documentos solicitados no mesmo. 

19.1. Para a matrícula no PPZ pelos candidatos aprovados de Mestrado é 
obrigatória a apresentação de cópia (frente e verso) do Diploma de Curso Superior; 
caso ainda não o possua, deverá ser apresentado documento comprobatório de 
colação de grau referente à conclusão do Curso Superior. 

19.2. Para a matrícula no PPZ pelos candidatos aprovados de Doutorado é 
obrigatória a apresentação de cópia (frente e verso) de Diploma do Mestrado; caso 
ainda não o possua, deverá ser apresentada a ata ou o certificado de defesa 
indicando o título obtido e a respectiva data de homologação (dia/mês/ano) pelo 
órgão competente da Instituição de obtenção do título. 

20. Informações adicionais poderão ser obtidas no site do PPZ em 
www.unioeste.br/pos/zootecnia, pelo telefone (45) 3284-7912 (de Segunda a Sexta-feira, 
das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h) e pelo e-mail ppzunioeste@gmail.com. 

21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia. 

 
 
PUBLIQUE-SE.  
 

 

Marechal Cândido Rondon, 27 de junho de 2019. 

 


