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DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL UEL/IFMA EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

O Reitor do IFMA tendo como instituição promotora a Universidade Estadual 

de Londrina - UEL e como instituição receptora o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, de acordo com o 

edital Nº 013/2011 CAPES, torna público o presente edital que regula as 

condições de ingresso, por via de EXAME DE SELEÇÃO, no Programa de Pós-

Graduação, em nível de DOUTORADO, para uma turma especial de DINTER 

em Ciência Animal a ser oferecida ao IFMA, para o período 2012-2015, 

devidamente autorizado pelo Ofício DINTER nº 

1233/2011/CQD/CGSI/DPB/CAPES, Ministério da Educação, nos termos 

abaixo: 

 

 

1 DA INSCRIÇÃO 

 

1.1 Período de Inscrição: 11 de abril a 11 de maio de 2012, no Setor de 

Protocolo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – IFMA. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 



Inovação Tecnológica. Endereço: Av. Getúlio Vargas, n° 04 - Monte 

Castelo - São Luis - MA – CEP 65025-001. Telefones: (98) 3218-9008. 

 

1.2 As inscrições poderão ser efetuadas pessoalmente ou por procuração no 

endereço indicado no item 1.1, no horário das 8h30min às 11h30min e das 

14h30min às 17h30min, respeitando o cumprimento do calendário de 

inscrição.  

 
1.3 A entrega da documentação exigida para a inscrição do candidato (Item 3) 

é imprescindível para a confirmação da inscrição; a não apresentação 

implicará no indeferimento da inscrição. 

 

1.4 As inscrições por via postal serão aceitas desde que postadas até 11 de 

maio, encaminhadas ao COORDENADOR OPERACIONAL DO DINTER 

IFMA – CIÊNCIA ANIMAL e enviadas para o endereço descrito no item 1.1. 

 
1.5 Candidatos estrangeiros deverão apresentar documentos de identidade e 

diploma de graduação traduzidos e autenticados por órgão oficial no Brasil 

e o visto de permanência no país, atualizado. 

 

 

2 DAS VAGAS 

 

O processo seletivo de que trata o presente Edital destina-se à seleção de 15 

(quinze) servidores do IFMA que tenham cumprido estágio probatório e tempo 

mínimo de efetivo exercício conforme §2° do Artigo 96-A da Lei 8.112/90 até o 

início do estágio obrigatório do referido DINTER na IES promotora. 

 
 
 

3 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO 

 

a) Formulário de inscrição preenchido – Anexo I  

b) Curriculum vitae - atualizado registrado na Plataforma Lattes do CNPQ, 

impresso, documentado e encadernado (disponível em: http://www.cnpq.br).  

http://www.cnpq.br/


c) Comprovantes de participação em todos os eventos/publicações citados 

(serão pontuadas somente as informações comprovadas). 

d) Duas cartas de recomendação/apresentação (Anexo II) fornecidas por 

professores ou por pesquisadores com os quais o candidato tenha estudado 

ou trabalhado. Estas cartas deverão está inclusas junto à documentação de 

inscrição do candidato. 

e) Cópias da carteira de identidade e do CPF para candidatos brasileiros ou do 

registro geral de estrangeiro, se for o caso. 

f) Quitação das obrigações militares (candidatos do sexo masculino) e 

eleitorais, no caso do candidato ser brasileiro. 

g) Duas fotografias 3x4 (recentes e iguais). 

h) Comprovante de vínculo empregatício e de que pertence ao quadro de 

servidores efetivos do IFMA, constando o tempo de serviço.  

i) Anuência do gestor do Campus quanto à liberação para o estágio na 

Instituição promotora e quanto à relação do projeto proposto pelo candidato 

com a área de atuação no Campus de origem. 

j)   Cópia autenticada do diploma e do histórico da graduação e mestrado. 

k) Os servidores efetivos do Instituto Federal do Maranhão poderão se 

inscrever, desde que possuam diploma, devidamente registrado nas 

seguintes áreas: Engenharia Agronômica, Licenciatura em Ciências 

Agrárias, Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia de Alimentos, 

Tecnologia de Alimentos, Nutrição, Economia Doméstica, Engenharia 

Química, Farmácia, Licenciatura e/ou bacharel em Química Industrial e, 

Licenciatura e/ou bacharel em Biologia. 

l) Proposta de Projeto de Pesquisa versando sobre uma das linhas previstas no 

item 4. O Projeto de pesquisa deverá conter na folha de rosto apenas o título 

e a linha de pesquisa à qual se vincula. O Projeto deverá ser redigido em 

português e ter formato de página tamanho A4, Fonte Arial 12 e 

espaçamento duplo, e deve conter: 

 

a) Resumo; 

b) Introdução; 

c) Justificativa e relevância da pesquisa para o Estado do Maranhão; 



d) Objetivos gerais e específicos; 

e) Metodologia; 

f) Cronograma de execução e; 

g) Bibliografia (conforme as regras da ABNT). 

 

4 DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA 

 

O Programa de Doutorado Interinstitucional será desenvolvido na área de 

concentração em produção animal e sanidade animal. 

 

Linha de Pesquisa (Área de concentração) 

4.1 Biotecnologia Aplicadas à reprodução animal (Produção animal); 

4.2 
Caracterização antigênica e molecular de patógenos de animais 

(Sanidade animal); 

4.3 
Controle de qualidade na cadeia de produção de alimentos e saúde 

pública veterinária (Sanidade animal); 

4.4 Criação de Animal (Produção animal); 

4.5 
Diagnóstico, epidemiologia e controle de doenças de importância em 

Sanidade Animal (Sanidade animal); 

4.6 Nutrição e alimentação animal (Produção animal). 

 

 

5   DA SELEÇÃO 

 

5.1 A seleção será pela média obtida entre: 

a) Avaliação escrita sobre o projeto de pesquisa apresentado no ato da 

inscrição pelo candidato. 

b) Avaliação de conhecimento básico em inglês (prova escrita constando de 

interpretação de texto).  

c) Análise de curriculum vitae. 

d) Entrevista pela comissão de seleção. 



e) Também constará do processo seletivo a análise do projeto de pesquisa 

(apresentado no ato da inscrição).  

5.2 O candidato que postar, nos correios ou entregar a documentação 

incompleta e/ou após a data indicada, terá a inscrição anulada. 

5.3  A seleção será realizada pela Coordenação de Pós-Graduação em Ciência 

Animal da Universidade Estadual de Londrina (UEL) segundo seus critérios 

usuais e já estabelecidos no seu regimento interno. 

5.4 Um candidato é dito selecionado se a Comissão de Seleção considerar que 

o candidato tem condições para ser admitido no DINTER. Um candidato é 

dito classificado se ele for selecionado e se na área de concentração e 

linha de pesquisa pretendida houver vagas disponíveis. 

 

 

6      DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O resultado do processo seletivo será divulgado pela internet na seguinte 

página eletrônica: http://www.ifma.edu.br.  

 

7 DOS TRANSLADOS E DIÁRIAS DE PROFESSORES E 

DOUTORANDOS 

 

7.1 As despesas referentes ao translado e diárias de professores para 

ministrar aulas, seminários de projeto e pesquisa, entre outros motivos 

relacionados ao funcionamento do curso serão custeados por este 

DINTER. 

7.2 Um auxílio financeiro único será concedido aos doutorandos no momento 

da realização do estágio obrigatório no valor de uma bolsa de doutorado 

conforme estabelecido pela CAPES. 

 

8 DA ESTRUTURA BÁSICA DO DINTER 

 

8.1 Duração do curso: 4 anos. 

8.2 Realização das disciplinas e o início do período letivo: o início do período 

letivo e a lista de disciplinas a ser ofertada para este DINTER será 

http://www.ifma.edu.br/


divulgada após o processo seletivo ser finalizado e o ordenamento de 

oferecimento será definido pelo Coordenador Acadêmico e pelo 

Coordenador Operacional do DINTER. 

8.3   As disciplinas serão ofertadas de forma condensada, e serão ministradas 

por professores da UEL.  

8.4   A princípio, cada disciplina será ministrada no IFMA Campus São Luís – 

Maracanã. 

8.5   Para conclusão do Doutorado o aluno deverá completar a carga horária e 

os créditos distribuídos da forma que segue: o aluno deverá completar 

160 (cento e sessenta) créditos, correspondentes a 2.400 (duas mil e 

quatrocentas) horas, assim distribuídos de acordo com a DELIBERAÇÃO 

– Câmara de Pós-Graduação Nº 11/2008 da UEL. 

8.6    O exame de qualificação será realizado na UEL. 

8.7 As defesas de tese serão realizadas na UEL e serão apresentadas até 

novembro de 2015. 

 

 

 

9 DA ORIENTAÇÃO E COORIENTAÇÃO 

 

9.1 A orientação dos doutorandos se dará exclusivamente por pelo menos 1 

(um) professor do Programa de Pós-Graduação da UEL/Ciência Animal. 

9.2 De acordo com legislação específica da CAPES sobre orientação de 

doutorado, Professores Doutores pertencentes ao quadro de professores 

efetivos do IFMA e com comprovado rendimento acadêmico podem atuar 

como coorientadores, desde que de comum acordo com o orientador. 

 

 

10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 Os candidatos poderão entrar em contato com a Coordenação 

Operacional do DINTER por e-mail e/ou por telefone para eventuais 

esclarecimentos. E-mail de contato: prpgi@ifma.edu.br ou pelo Telefone: 

(98) 3218-9008. 



10.2 As atividades de execução do curso serão regulamentadas pelas Normas 

dos Programas de Pós-Graduação da UEL e, pelo Termo de Convênio 

firmado entre as IES promotora e receptora, por normativas da CAPES e 

pelo Edital CAPES Nº 13/2011. 

10.3   Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do DINTER. 

 
 
 
 
 

São Luis (MA), 10 de abril de 2012. 
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ANEXO I 

 

DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL UEL/IFMA 
 

Dados Pessoais 

 
Nome CPF 

 
 Filiação   Data nascimento  Cédula de identidade 

    
 Estado civil  Nacionalidade 

 
Endereço 

 
Rua No. Bairro 

 
Cep Cidade UF Telefone/fax E-mail 

 
Formação Universitária 

 
Curso de graduação Instituição Datas  

Início do curso Colação de grau 
 

 
Curso de mestrado Instituição Datas 

Início do curso Da defesa 

 
 Atuação Profissional 

   
Campus de Origem 

   
Departamento/Cargo 

 
 Linha de Pesquisa 

  

  
Produção Animal 

 
 Biotecnologia Aplicada a Reprodução Animal. 
 
 Criação de animal. 
 
 Nutrição e alimentação animal. 

 Sanidade Animal 

 
 Caracterização antigênica e molecular de patógenos de animais 
  
 Controle de Qualidade na cadeia de produção de alimentos e 

saúde pública veterinária. 
 
 Diagnóstico, epidemiologia e controle de doenças de importância 

em sanidade animal. 
 

 
Dados da Chefia Imediata 

 
Nome 
 

Título 

 
Instituição Função/cargo 



 
Telefone Fax E-mail 

 
Nome Título 

 
Instituição Função/cargo 

 
Telefone Fax E-mail 

Endereço do Currículo Lattes 

 
 

 
Local, Data e Assinatura 

 
Local e data Assinatura 

 
Instruções 

 
1. Todos os campos deste formulário são importantes. 

Preencha-o por completo, exceto aqueles quadros em 
que está explícito Reservado à Coordenação do DINTER.  

2. Peça cartas de recomendação a professores que o 
conheça de preferência vinculados a programas de pós-
graduação ou que tenham título de doutor ou mestre. As 
cartas devem ser encaminhadas confidencialmente e 
lacradas em envelope apropriado junto com a 
documentação. Não se aceitam cartas aberta. 

3. Antes de escolher a linha de pesquisa em que pretenda 
realizar seus estudos entre em contato com os profes-
sores da área correspondente para conhecer melhor as 
perspectivas de trabalho. Se você tem planos ou ideias 
apresente-os para que os professores vejam a possibi-
lidade de aproveitá-los. A escolha da área deve ser cui-
dadosa e deve refletir seus interesses reais. 

4. Sua proposta de trabalho deve se enquadrar em um das 
linhas de pesquisa do programa e deve ser apoiada por 
um dos professores do programa. 

5. Se seu histórico escolar apresenta os resultados em escala de 
conceito, peça um documento da instituição que associe esses 
conceitos a escala de nota. Senão, a Coordenação do DINTER fará 
sua própria equivalência. 

6. Evite incluir em seu currículo atividades que não tenham relação com 
a formação pretendida. Seja conciso. Cite cursos e atividades 
profissionais que sejam relevantes no processo de seleção. 
Atividades sem comprovação não serão computadas. 

7. O prazo de submissão da documentação deverá ser observado 
rigorosamente. 

8. Você será informado por carta do resultado da seleção e se for 
selecionado deverá se apresentar na secretaria dos Cursos no prazo 
estipulado, para confirmar sua matrícula. Do contrário, a seleção 
perderá automaticamente a validade, independente de outro aviso. 

9. Informações adicionais podem ser obtidas na Coordenação do 
DINTER ou na Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em 
Ciência Animal da UEL, pessoalmente, por telefone, fax, correio 
eletrônico ou na WEB. 

  

 
  Documentação Recebida (Reservado à  Coordenação do DINTER e CPGCA/UEL) 

 
Histórico escolar 

 Graduação 
 Mestrado  

Currículo Lattes 

Com comprovação 
 Sem comprovação 

Declaração 

 do PICD 
 de liberação  

Diplomas 

 Graduação 
 Mestrado 

 Outros 

 2 fotos 3x4 

 Cartas de referência  

 Cópias de RG, CPF, título 

de eleitor e doc. reservista 

 Plano de trabalho 

 

 
Recebida por Data Conferida por Data 

 
  Resultado da Seleção (Reservado à Coordenação do DINTER ou CPGCA/UEL) 

 
 Selecionado 
 Como aluno regular 

 
 Como aluno especial 

  
 Não 

 Classificação  Bolsista 

 
 Área de estudo 

 

  Orientador acadêmico 

Coordenação Operacional do DINTER (IFMA) 
(098) 3218 9008 /3313 8509  ilkacantanhede@ifma.edu.br - http://www.ifma.edu.br/prpgi2010/ 

 PRPGI, Av. Getúlio Vargas, 04 – Monte Castelo 65030-005 São Luís/MA 
 
Coordenação Acadêmica do DINTER (CPGCA/UEL) 

(043) 3371 4709 / 3371 4485 - Fax: (043) 3371 4714  ciencianimal@uel.br - www.uel.br/pos/ciencia_ami,al 
 Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal - UEL / CCA / DMVP - Campus Universitário - CEP 86051-990 - 

Londrina/PR 

mailto:ciencianimal@uel.br
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ANEXO II 
 

 

REFERENCIA SOBRE O CANDIDATO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

CANDIDATO 

Nome: 

Área de Atuação: 

Instituição/Empresa: 
 

INFORMANTE 

Nome: 

Posição/Cargo: 

Instituição/Empresa: 
 

No quadro abaixo, por favor, avalie o candidato, colocando um "X" depois de cada característica a ser avaliada, na 
coluna que melhor represente sua opinião. Compare o candidato, em cada item, com um grupo representativo de 
estudantes qualificados para estudos pós-graduados que você tenha conhecido durante sua carreira profissional. 
 

CARACTERÍSTICAS 
ABAIXO DA 

MÉDIA 
MÉDIO BOM ÓTIMO 

SEM 
CONDIÇÕES 

PARA 
INFORMAR 

Capacidade para conduzir trabalhos acadêmicos      

Capacidade para conduzir trabalhos práticos      

Capacidade para expressar-se oralmente      

Capacidade para redação      

Interesse pela área de concentração      

Criatividade      

Motivação      

Iniciativa      

Estabilidade emocional e maturidade      

Autoconfiança e independência      

Capacidade para realização de trabalhos em equipe      

Capacidade para ensinar      

Talento criativo ou inovador      

Como avalia o(a) candidato(a) em relação a outras 
pessoas de formação equivalente? 

     

 

Há quanto tempo conhece o candidato?  

Em conexão com o que?  
 

SE APROPRIADO, RESPONDA: 
 NO ESPAÇO ABAIXO, FAÇA QUALQUER 

COMENTÁRIO QUE POSSA AUXILIAR NO 
JULGAMENTO PARA ADMISSÃO DO CANDIDATO. 

Você aceitaria esse candidato em pós-graduação 
em sua Instituição? 
                                                 Sim                  Não 
 
Se o candidato fosse indicado para admissão, você o consideraria 
merecedor de assistência financeiro? (bolsa) 

 
                  Sim                                            Não 

  

LOCAL E DATA 
                de                 de 20____ 

 
__________________________ 

Assinatura do Informante 

 Por favor, devolva essa referência, em envelope lacrado, para: 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 
Centro de Ciências Agrárias 
Universidade Estadual de Londrina 
Campus Universitário Cx. Postal 6001. 
86051-990 – Londrina-PR. 

Coordenação Operacional do DINTER (IFMA) 
(098) 3218 9008 /3313 8509  ilkacantanhede@ifma.edu.br - http://www.ifma.edu.br/prpgi2010/ 

 PRPGI, Av. Getúlio Vargas, 04 – Monte Castelo 65030-005 São Luís/MA 
 
Coordenação Acadêmica do DINTER (CPGCA/UEL) 

(043) 3371 4709 / 3371 4485 - Fax: (043) 3371 4714  ciencianimal@uel.br - www.uel.br/pos/ciencia_ami,al 
 Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal - UEL / CCA / DMVP - Campus Universitário - CEP 86051-990 - 

Londrina/PR 

 
   

      

mailto:ciencianimal@uel.br

