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EDITAL 01/2014 

 
Edital de abertura de inscrições de candidatos para o Processo Seletivo 01/2014 para 

Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal (PPGSA). 

 
O Presidente do Comitê de Pós-graduação (CPG) do Programa de Pós-Graduação em 
Saúde Animal (PPGSA) da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO), 
sediado no Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (IPVDF), unidade da 
FEPAGRO em Eldorado do Sul, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas 
pelo Regimento do PPGSA (Portaria FEPAGRO nº 154/2013), resolve: abrir inscrições 
para o Processo Seletivo 01/2014 de candidatos ao curso de mestrado stricto sensu em 
Saúde Animal, de acordo com as disposições deste Edital.  

 
1. FUNCIONAMENTO DO CURSO 

O curso de mestrado em Saúde Animal é uma pós-graduação stricto sensu, com aulas 
presenciais e demanda dedicação integral do mestrando. Em casos específicos, 
mestrandos no exercício de atividade remunerada e não licenciados poderão ser 
aceitos, desde que isto não implique em prejuízo ao projeto e conceitos do aluno. Para 
obter o título de Mestre em Saúde Animal, o aluno precisa (i) cumprir 24 créditos, 
sendo ao menos 18 em disciplinas; (ii) desenvolver um projeto de pesquisa original sob 
orientação de um dos docentes do PPGSA e enquadrado nas linhas de pesquisa do 
Programa; (iii) e defender em sessão pública o projeto de pesquisa desenvolvido e ser 
aprovado por uma comissão julgadora; (iv) demonstrar capacidade de leitura e 
interpretação de texto técnico científico em língua inglesa  segundo normas do PPGSA;  
(v) atender todas as exigências acima em até 24 meses após a matrícula no curso. O 
funcionamento do curso segue o Regimento do PPGSA (Portaria FEPAGRO nº 
154/2013), disponível on-line (http://www.fepagro.rs.gov.br/upload/1389121688_Regimento 

PPGSA.pdf) para consultas. Situações omissas serão examinadas pelo CPG. 
 
2. OBJETIVOS 
 O PPGSA da FEPAGRO destina-se à capacitação, à atualização e ao 
aprimoramento de profissionais de nível superior, em aspectos científicos e 
tecnológicos da área de saúde animal; visando possibilitar ao graduado desenvolver 
estudos que demonstrem bases conceituais, metodológicas e experimentais de caráter 
multidisciplinar em Saúde Animal, qualificando-o para as atividades de pesquisa 
científica e tecnológica, assessoria técnica especializada, extensão e docência em nível 
superior. 
 
3. LOCAL E PRAZO DAS INSCRIÇÕES:  

As inscrições deverão ser feitas pessoalmente no período de 13 de março a 14 de abril 
de 2014 através da entrega da documentação abaixo descrita na Secretaria do PPGSA, 
localizada no Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (IPVDF), situado à 
Estrada do Conde, 6000, Bairro Sans Souci, Eldorado do Sul, RS, CEP 92990-000, das 9h 
às 12h ou das 14h às 17h. As inscrições também poderão ser feitas através do envio da 
documentação exigida via SEDEX para o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério 

http://www.fepagro.rs.gov.br/upload/1389121688_Regimento%20PPGSA.pdf
http://www.fepagro.rs.gov.br/upload/1389121688_Regimento%20PPGSA.pdf
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Finamor (IPVDF), no endereço acima descrito, aos cuidados da Secretaria do PPGSA, 
constando “Referente à inscrição no mestrado”. Inscrições pelo correio terão como 
data limite de postagem 07/04/2014. 

 
4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:  

- Requerimento de inscrição preenchido (disponível on-line e na Secretaria do PPGSA), 
indicando LINHA DE PESQUISA do PPGSA que pretende trabalhar. 

- 1 foto 3 × 4. 

- Histórico escolar completo do curso superior cursado; 

- Diploma do curso superior (1 cópia autenticada) fornecido por instituição autorizada 
pelo Conselho Federal de Educação ou por instituição de ensino de outro país, desde 
que previamente validado pelo Ministério da Educação (MEC). 

- Poderão também ser aceitas inscrições de candidatos cursando o último 
semestre de cursos de graduação no país, desde que seja apresentada 
declaração original da Instituição de ensino atestando que o aluno é 
provável formando no último semestre de curso. 

- Currículo Lattes atualizado on-line e versão impressa encadernada juntamente com 
as cópias dos documentos comprobatórios (o currículo será devolvido ao candidato 
após o processo seletivo, devendo ser retirado na secretaria do PPGSA em até 90 dias 
após o resultado da seleção, sendo descartado após este prazo). 

- Cópia dos seguintes documentos: CPF; RG; título de Eleitor; comprovante de quitação 
no último pleito; certificado de alistamento militar ou Carteira de Reservista (para 
homens); 

- Carta do candidato (de até duas páginas: Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
simples) contendo as razões pelas quais deseja cursar o mestrado em Saúde Animal da 
FEPAGRO, e preferencialmente com indicação dos assuntos de interesse para trabalhar 
no mestrado. 

 
NOTA: Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. No caso de 
inscrição de graduandos no último semestre de curso para o exame de seleção, estes 
terão um prazo de até 120 (cento e vinte) dias após a divulgação dos resultados finais 
do processo seletivo para apresentar o certificado de conclusão de curso de 
graduação, devendo o diploma ser entregue até 12 (doze) meses após a matrícula no 
PPGSA. 
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5. VAGAS 

 Serão ofertadas 13 (treze) vagas, distribuídas de acordo com áreas, linhas e 
orientadores, conforme o quadro abaixo: 

 
Área (nº vagas) Linha (nº vagas) Orientador (nº vagas) 

Medicina Veterinária Preventiva 

(7) 

Microbiologia 

(5) 

Benito Brito (1) 
Fabiana Mayer (1) 

Kelly Brito (1) 
Laura de Almeida (1) 

Paulo Roehe (1) 
Epidemiologia e Defesa Sanitária Animal 

(2) 
Carolina Bremm (1) 

Rogério Rodrigues (1) 

Patologia Veterinária 

(6) 

Fisiopatologia de Doenças Animais 

(3) 

Angélica Bertagnolli (1) 
David Driemeier (1) 
Lucas de Moraes (1) 

Vetores e Doenças Vetoriais 

(3) 

Guilherme Klafke (1) 
João Ricardo Martins (1) 

José Reck (1) 

 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO: 

O Processo de seleção consistirá de duas etapas: 

1ª etapa) Prova escrita (classificatória e eliminatória) peso 5 

A prova escrita será em formato de testes de múltipla escolha e tem a 
finalidade de medir os conhecimentos básicos sobre saúde animal de animais de 
produção. A prova consistirá de 20 questões de igual valor. A prova apresentará quatro 
questões de cada um dos seguintes assuntos: (i) doenças microbianas de mamíferos 
domésticos, (ii) doenças parasitárias de ruminantes, (iii) patologia de mamíferos 
domésticos, (iv) epidemiologia e defesa sanitária animal, e (v) doenças de aves. Será 
considerado apto para continuar o processo seletivo o candidato que acertar 60% ou 
mais das questões da prova. A bibliografia recomendada para a prova está descrita no 
final deste documento.  

2ª etapa) Entrevista técnica (classificatória e eliminatória) peso 5 

A Entrevista, com uma banca composta por dois a cinco examinadores 
(orientadores credenciados no Programa), será realizada com os professores 
integrantes da LINHA DE PESQUISA indicada pelo aluno no requerimento de inscrição. 
A entrevista abordará e avaliará os seguintes aspectos: (i) motivação do candidato para 
a atividade de investigação científica; (ii) familiaridade e perspectivas de atuação 
futura na área de saúde animal; (iii) questões sobre o “Curriculum Vitae” e a 
experiência profissional/acadêmica na área de defesa sanitária; (iv) interpretação de 
texto técnico-científico em inglês, e (v) questões sobre propostas de projeto de 
pesquisa a ser desenvolvido no mestrado. 

 

A avaliação final do desempenho dos candidatos na entrevista será expressa na 
forma de média calculada a partir das notas (0-10) de cada examinador tendo como 
base os critérios acima estabelecidos. Será considerado apto para continuar o processo 
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seletivo (não eliminado) o candidato que obtiver avaliação final acima de 6 (seis) na 
entrevista.  

 

A definição do orientador para cada candidato será realizada durante a 
entrevista para candidatos que não indicaram o nome de um orientador no 
requerimento de inscrição. Em casos específicos, a Banca pode designar um novo 
orientador ao candidato após a entrevista. 

 

 A classificação final no processo seletivo será realizada através do cálculo da 
nota final de cada candidato, considerando a média aritmética da nota na prova e 
entrevista (pesos iguais). Em caso de empate, os critérios de desempate serão, 
respectivamente: prioridade a funcionários da SEAPA, maior nota na prova, maior nota 
na entrevista, nº de artigos científicos publicados (acima de B3 no Qualis -  Medicina 
Veterinária). 

Ao final do processo, serão divulgados os candidatos classificados, ranqueados 
de acordo com sua pontuação final. Os candidatos pré-classificados serão selecionados 
(classificados para o curso) de acordo com a disponibilidade de vagas do orientador 
escolhido ou conforme designado durante a Entrevista. As vagas de cada orientador 
serão preenchidas respeitando-se a classificação dos candidatos, sendo selecionado(s), 
de acordo com a disponibilidade de vagas, o(s) candidato(s) com maior pontuação final 
para cada orientador.  

Dentre os candidatos aprovados no exame de seleção, em três vagas, dar-se-á 
prioridade na classificação final a funcionários da SEAPA, em consonância com a 
ligação funcional da FEPAGRO a este órgão e tendo em vista a qualificação de 
profissionais como critério de desempate, para atuação em Defesa Sanitária Animal. 

Em caso de nenhum candidato ser aprovado para um determinado orientador, 
esta vaga será ofertada aos candidatos classificados - mas não selecionados.  Nesse 
caso, o candidato interessado deverá  apresentar carta de anuência do orientador. O 
prazo para apresentação desse documento será de até sete (7) dias após a divulgação 
dos candidatos selecionados. Os critérios para concessão da carta de anuência serão 
de inteira responsabilidade do orientador em questão. 
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7. CALENDÁRIO:  

Inscrições presenciais: 13 de março a 14 de abril de 2014 

Inscrições por correio (data limite de postagem): 07 de abril de 2014 

Divulgação das inscrições homologadas e horários das entrevistas: até 16 de abril de 
2014 

Prova: 23 de abril de 2014 (manhã) 

Período de Entrevistas: de 23 a 25 de abril de 2014  

Divulgação do resultado do processo seletivo: até 30 de abril de 2014 

Prazo para recursos: até 5 de maio de 2014 

Divulgação dos selecionados: até 9 de maio de 2014 

Matrícula: 12 a 23 de maio de 2014 

Início do curso: entre 26 e 30 de maio de 2014 

 

8. MATRÍCULA: 

Os alunos classificados no processo seletivo receberão comunicados via correio 
eletrônico pela Secretaria do PPGSA sobre as informações acerca dos documentos 
necessários e os demais procedimentos para matrícula, seguindo normativa específica 
elaborada pelo CPG.  

 

9. CUSTO/INVESTIMENTO: 

O curso de mestrado no PPGSA é GRATUITO a todos os alunos, não sendo 
cobradas taxas de inscrição, matrícula ou mensalidades/anuidades. 

 
10. BOLSA DE ESTUDOS:  

O PPGSA não garante a concessão de bolsa de estudos, independente da 
colocação do estudante no processo seletivo. A disponibilidade de bolsas depende de 
solicitação às agências de fomento. Por tratar-se da primeira turma de mestrandos, a 
expectativa é de que SE houver concessão de bolsas, esta seja para uma quantidade 
bastante reduzida de estudantes. Para concessão de eventuais bolsas, será composta 
uma lista dos mestrandos, considerado a pontuação destes na nota final do processo 
seletivo. Candidatos com vínculo empregatício não poderão concorrer às bolsas de 
estudos. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Casos omissos ou não contemplados neste edital serão resolvidos por decisão 
do CPG. 
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12.  LITERATURA RECOMENDADA PARA A PROVA: 

12.1. Área de doenças microbianas de mamíferos domésticos 

ROEHE, P.M. (org.). Curso de virologia completo. Disponível on-line em: 
<www.ufrgs.br/labvir/material/poligrafo1.pdf> 

FLORES, E.F. (org.). Virologia Veterinaria. 2a ed. Santa Maria, Editora da UFSM, 2012. 

QUINN, P.J.; MARKEY, B. K.; CARTER, M. E.; DONNELLY W. J.; LEONARD, F. C. 
Microbiologia Veterinária de Doenças Infecciosas. Porto Alegre, Artmed, 2005. 

RIET-CORREA, F.; SCHILD, A.L.; LEMOS, R.A.A.; BORGES, J.R.J. Doenças de Ruminantes e 
Equídeos. Vol. 1. Santa Maria, Pallotti, 2007.  

 

12.2. Doenças parasitárias de ruminantes 

BOWMAN, D.D. Georgis Parasitologia Veterinária. 9ª ed. Traduzida. Rio de Janeiro, 
Elsevier, 2010. 

NARI, A.; FIEL, C. Enfermedades parasitarias de importancia economica em bovinos. 
Montevideo, Editorial Hemisferio Sur, 1990. 

PEREIRA, M.C.; LABRUNA, M.B.; SZABÓ, M.P.J.; KLAFKE, G.M. Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus: biologia, controle e resistência. , 1ª ed. São Paulo, MedVet, 2008. 

 

12.3. Patologia de mamíferos domésticos 

JONES, T.C.; HUNT, R.D.; KING, N.W. Patologia Veterinária. 6ª Edição. São Paulo, 
Manole, 2003. 

MCGAVIN, D.M.; ZACHARY, J.F. Bases da Patologia em Veterinária.  4a edição ou 
superior. Maryland Heights, Mosby Elsevier, 2007. 

  

12.4. Epidemiologia e defesa sanitária animal 

MARTIN, S.W., MEEK, A.H., WILLEBERG, P. Veterinary Epidemiology, Principles and 
Methods. Iowa State University Press / AMES, 1987. 343 p.  

THRUSFIELD, M. Veterinary Epidemiology. London: Butterworths, 2007. 610 p. 

TOMA, B.; DUFOUR, B.; SANAA, M.; BENET, J.J.; SHAW, A.; MOUTOU, F.; LOUZÃ, A. 
Epidemiologia aplicada à luta colectiva contra as principais doenças animais 
transmissíveis. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 676 p. 

OPS/OMS/CPFA. Seminário Internacional sobre Control Sanitário Total de la Cadena de 
Producción Agropecuaria. 1997. (Versão preliminar).  

Office Internacional des Épizooties - OIE.Manual de padronização. Disponível em 
http//www.oie.int/eng/normes/manual/A-000550.htm.  

Office Internacional des Épizooties - OIE.código zoosanitário internacional. Disponível 
em http//www.OIE. int/eng/normes/manual/A-000550.htm.  

OPS/OMS/CPFA. Seminario Internacional sobre sistemas de Vigilância Epidemiologica 
con Especial Referencia para la Prevencion de las Enfermedades Exoticas. RJ, 
Brasil, 1991. 65 p.  

Constituição Federal: Art. 87, Competência dos Ministros;  

http://www.ufrgs.br/labvir/material/poligrafo1.pdf
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Dec. 24.548- Regulamento de DSA;  

Lei Nº 9. 712/98 - Acresça cap. VII - Defesa Agropecuária à Lei 8.171/91  

Dec. 26. 214/00 - Regulamento de DSA -legislação Estadual.  

Programas implantados pela Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária (SNAD) 

 

12.5. Doenças de aves. 

BERCHIERI JÚNIOR, A.; SILVA, E. N.; DI FÁBIO, J.; SESTI, L.; ZUANAZE, M. A. F. Doenças 
das aves. 2ª edição. Campinas, FACTA, 2009. 

REVOLLEDO, L.; FERREIRA, A. J. P. Patologia aviária. 1ª edição. Barueri, Manole, 2009. 

                                                      ____________  

 

 

 

 

 
________________________ 

Paulo Michel Roehe 
Coordenador PPGSA 

 
 


