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EDITAL Nº 34/2020 – PPZ 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE 
ALUNOS ESPECIAIS PARA AS DISCIPLINAS DE 
“TÓPICOS ESPECIAIS II” DO 2º SEMESTRE DO ANO 
LETIVO DE 2020 DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA – MESTRADO E 
DOUTORADO, COM ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM 
PRODUÇÃO E NUTRIÇÃO ANIMAL. 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, conforme 
Portaria nº 3040/2019-GRE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

Considerando o Calendário Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 
Zootecnia – Mestrado e Doutorado, para o ano letivo de 2020, readequado em 30/07/2020; 

Considerando os Editais nº 29 e 32/2020-PPZ de Abertura e Resultado da 
Seleção de Alunos Especiais para o 2º Semestre de 2020 do Programa de Pós-Graduação 
em Zootecnia – Mestrado e Doutorado, com Área de Concentração em Produção e Nutrição 
Animal; 

TORNA PÚBLICO: 
 

1. No período de 25 a 27 de agosto de 2020 estarão abertas as inscrições da 
Seleção de Alunos Especiais para as disciplinas de “Tópicos Especiais II” abaixo listadas, 
ministradas no 2º Semestre de 2020 no Programa de Pós-Graduação em Zootecnia – 
Mestrado e Doutorado, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Marechal 
Cândido Rondon: 

- Tópicos Especiais II – Práticas em redação científica, ministrada pelo Prof. Dr. 
Ériton Egidio Lisboa Valente, 30 h/a, em níveis de Mestrado e Doutorado; 

- Tópicos Especiais II – Alimentos alternativos para ruminantes, ministrada pela 
Prof.ª Dr.ª Maximiliane Alavarse Zambom, 30 h/a, em níveis de Mestrado e 
Doutorado. 

2. Para a inscrição como Aluno Especial, o candidato deverá preencher o cadastro 
on-line e inscrever-se nas disciplinas de interesse por meio do endereço 
http://www.unioeste.br/pos/inscricoes, anexando seu Currículo Lattes (padrão CNPq) em 
formato pdf. 

3. Para se inscrever em disciplinas do Mestrado, o candidato deverá ser portador de 
Diploma de Graduação; para disciplinas do Doutorado, deverá ser portador de Diploma de 
Mestrado. 

 

http://www.unioeste.br/pos/inscricoes
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4. A disponibilidade de vagas e horários de cada uma das disciplinas é a seguinte: 

Disciplina Crédi-
tos 

Carga 
Horária 

Dias e Horários Vagas 

Tópicos Especiais II – Práticas em redação 
científica 

2 30 h/a 6ª feira, 13h30min 
às 15h10min 

(2 h/a por semana) 

3 

Tópicos Especiais II – Alimentos alternativos 
para ruminantes 

2 30 h/a 2ª feira, das 
18h30min às 

21h00min 
(3 h/a por semana) 

30 

 

5. O candidato, na qualidade de Aluno Especial, pode cursar no máximo 50% 
(cinquenta por cento) dos créditos exigidos em disciplinas no Programa de Pós-Graduação 
em Zootecnia, ou seja, até 12 (doze) créditos no Mestrado e 24 (vinte e quatro) créditos no 
Doutorado (cada crédito é equivalente a 15 horas/aula). 

7. A publicação do Edital com os candidatos selecionados como Alunos Especiais 
nas referidas disciplinas do 2º Semestre/2020 ocorrerá no dia 28 de agosto de 2020, no 
endereço www.unioeste.br/pos/zootecnia, item “Editais”.  

8. Considerando a necessidade de adoção de medidas de prevenção ao contágio do 
Coronavírus (COVID-19), os candidatos selecionados deverão enviar exclusivamente para 
o e-mail Celei.Martins@unioeste.br da Secretária Acadêmica da Pós-Graduação da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon, até o 
dia 31 de agosto de 2020, a seguinte documentação necessária para a matrícula nas 
disciplinas para as quais foram selecionados, apresentando os documentos constantes no 
item 9 ou no item 10 deste Edital, conforme a situação em que se enquadrar. 

9. O candidato selecionado como Aluno Especial que é portador de Diploma de 
Graduação ou portador de Diploma de Mestrado deverá apresentar: 

a) Comprovante de recolhimento da taxa no valor de R$ 150,00 (Cento e 
cinquenta reais) por disciplina, que deverá ser efetuado por meio de 
depósito ou transferência para “FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO 
CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CNPJ: 02.649.976/0001-
15,  Banco: 748 (SICREDI),  Agência: 0715, Conta: 74627-4”. 

b) Formulário de Matrícula de Aluno Especial em Disciplinas do Programa 
devidamente preenchido, disponível na Secretaria do PPZ ou no site do 
programa (www.unioeste.br/pos/zootecnia - item Formulários); 

c) Uma foto 3 x 4 recente; 

d) Uma cópia autenticada do Diploma de Graduação ou do Certificado de 
Conclusão de Curso Superior; para disciplinas do Doutorado, é necessário 

http://www.unioeste.br/pos/zootecnia
http://www.unioeste.br/pos/zootecnia
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acrescentar também cópia autenticada do Diploma de Mestrado ou de 
documento comprobatório de conclusão de Mestrado; 

e) Uma cópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação; para disciplinas 
do Doutorado, é necessário acrescentar também cópia autenticada do 
Histórico Escolar do Mestrado; 

f) Uma cópia autenticada do RG, do CPF, do título de eleitor e do 
comprovante de votação na última eleição, do certificado de reservista (se 
for o caso) e da certidão de nascimento ou casamento; 

g) Termo de anuência concordando em participar das aulas de forma remota 
síncrona (Anexo I deste Edital), sendo um termo para cada disciplina que 
irá cursar. 

10. O candidato selecionado como Aluno Especial que é discente de outro Programa 
de Pós-Graduação stricto sensu recomendado/reconhecido pelo MEC/CAPES é isento do 
pagamento da taxa de inscrição por disciplina, devendo apresentar: 

a) Formulário de Matrícula em Disciplina(s) Isolada(s) do Programa 
devidamente preenchido, disponível na Secretaria do PPZ ou no site do 
programa (www.unioeste.br/pos/zootecnia - item Formulários); 

b) Uma foto 3 x 4 recente; 

c) Uma cópia autenticada do RG e do CPF, do título de eleitor e do 
comprovante de votação na última eleição, do certificado de reservista (se 
for o caso) e da certidão de nascimento ou casamento; 

d) Declaração de matrícula (original ou cópia autenticada) no Programa de 
Pós-Graduação stricto sensu ao qual está vinculado, comprovando ser 
aluno de outro Mestrado (para disciplinas de Mestrado no PPZ) ou aluno de 
Doutorado (para disciplinas de Doutorado no PPZ); 

e) Termo de anuência concordando em participar das aulas de forma remota 
síncrona (Anexo I deste Edital), sendo um termo para cada disciplina que 
irá cursar 

11. Assim que as atividades presenciais forem retomadas na Unioeste, os 
documentos constantes nos itens 9 ou 10 deste Edital deverão ser entregues impressos na 
Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
Campus de Marechal Cândido Rondon (Sala nº 64, Bloco IV, 4º Piso). 

12. As atividades letivas do 2º Semestre de 2020 do Programa de Pós-Graduação 
em Zootecnia iniciam no dia 31 de agosto de 2020 e terminam no dia 18 de dezembro de 
2020. Considerando a atual pandemia do COVID-19, as aulas serão ministradas de forma 
remota síncrona, utilizando Plataforma de Videoconferência conforme descrição nos Planos 
de Ensino aprovados de cada docente. 

http://www.unioeste.br/pos/zootecnia


 

 
 

Campus de Marechal Cândido Rondon  
PPZ - Programa de Pós-Graduação em Zootecnia – Mestrado e Doutorado 
Rua Pernambuco, 1777 – Caixa Postal 91 
85960-000 – Marechal Cândido Rondon – PR 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

PPZ - Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 
Área de Concentração: Produção e Nutrição Animal 
Fone (45) 3284-7912 / ppzunioeste@gmail.com 
www.unioeste.br/pos/zootecnia    

 
 

 

 

 

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

 
PUBLIQUE-SE. 

 
 

Marechal Cândido Rondon, 25 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


