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E D I T A L   Nº 039/20-PPZ  
 
 
 O Professor FERENC ISTVAN BANKUTI, 

Coordenador Adjunto do Programa de 
Pós-Graduação em Zootecnia do Centro 
de Ciências Agrárias da Universidade 
Estadual de Maringá, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, 

 
 
  TORNA PÚBLICO O SEGUINTE:  
 
 
 1º - Estarão abertas, no período de 23/11 a 11/12/2020, 
as inscrições para seleção de candidatos a Alunos Regulares  no Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia, em níveis de Mestrado e de Doutorado, para o ano de 2021. 
 

 2º - Informações adicionais estão contidas no anexo do 
presente Edital. 
 
 
 PUBLIQUE-SE. 
 
 
 
 
 

Maringá, 17 de novembro de 2020. 
 
 
 

Prof. Dr. Ferenc Istvan Bankuti 
Coordenador Adjunto  
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ANEXO DO EDITAL Nº 039/20-PPZ  
 
01. APRESENTAÇÃO  
 
O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPZ) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), área 
de concentração Produção Animal , iniciou suas atividades, em nível de Mestrado, em setembro de 
1993 e em nível de Doutorado, em março de 1999. 
 
O Programa de Pós-graduação em Zootecnia tem suas atividades e informações principais alocadas no 
endereço eletrônico http://www.ppz.uem.br/.  
 
Para inscrição no processo seletivo para o Mestrado e para o Doutorado, o PPZ possui endereço 
eletrônico específico https://ppzuem.com.br/. 
 
 
02. OBJETIVOS  
 
O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, em nível de Mestrado  e Doutorado , tem por objetivo a 
formação de docentes, pesquisadores e profissionais especializados para atender à pesquisa e o 
desenvolvimento tecnológico no campo da Zootecnia. 
O Programa destina-se a profissionais da área de Ciências Agrárias e áreas afins, diplomados por 
Instituições nacionais reconhecidas ou em Instituições estrangeiras consideradas equivalentes. 
 
03. INSCRIÇÕES 
 
Período:  23/11 a 11/12/2020, por meio de sistema eletrônico: www.ppzuem.com.br  
 O candidato deverá concluir a inscrição e anexar todos os documentos solicitados no site 
www.ppzuem.com.br. 
 
Homologação das inscrições:  14/12 a 16/12/2020 
 
Todo candidato deverá fazer um cadastro no endereço eletrônico: https://npd.uem.br/sgipos/.  
       É OBRIGATÓRIO FAZER CADASTRO NESSE SISTEMA  
(Siga as instruções http://www.ppz.uem.br/diversos/instrucoes-para-preenchimento-no-portal-do-candidato e 
também leia atentamente as instruções que vão aparecer no início do cadastro) 
 
04. TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
Valor: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
Instruções para obtenção da Guia de Recolhimento podem ser encontradas no endereço eletrônico: 
(https://www.npd.uem.br/cmp/gr.zul) 
- No campo "Código de Recolhimento", digite um dos códigos abaixo:  
   - 2 para seleção do Mestrado 
   - 8 para seleção do Doutorado 
- Clicar em "Emitir guia de recolhimento" 
- Preencher o formulário 
- Clicar em "enviar" 
- Imprimir o boleto e recolher em qualquer agência bancária ou casa lotérica 
 
Observação: 
Em hipótese alguma será feita a devolução da taxa de inscrição, seja sob alegação de 
desconhecimento de datas referentes ao processo de seleção ou por qualquer outro motivo. 
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05. SELEÇÃO  
 
O processo de seleção será feito de acordo com a Resolução 062/20-PPZ 
 

Classificação dos candidatos:  
A classificação final do processo de seleção será por especialidade. 
 
Observação: 
A Seleção de Candidatos é regulamentada pela Resolução 062/20-PPZ 
 
06. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PRODUÇÃO ANIMAL 
  
LINHAS DE PESQUISA:  
 1. Avaliação de exigências nutricionais e de alimentos para animais 

2. Gestão da produção animal 
3. Desenvolvimento e processamento de produtos de origem animal 
4. Produção, manejo e conservação de plantas forrageiras 
5. Genética e melhoramento animal. 

        
07. VAGAS  
 
Serão oferecidas vagas para o Mestrado e para o Doutorado, na Área de Concentração "Produção 
Animal". 
Serão, também, disponibilizadas vagas para o Mestrado e para o Doutorado, específicas para alunos 
estrangeiros (Programa PEC/PG). 
 
 
08. OBTENÇÃO DO TÍTULO  
 
Será concedido o título de Mestre ou Doutor ao aluno regular do curso que cumprir todos os requisitos 
exigidos pelo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. 
 
09. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia  
Fone 44 – 3011-8948 
E-mail: sec-ppz@uem.br 


