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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

 
A Coordenação do Programa de Pós

(PPGCV) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) torna pública a abertura do 
processo seletivo, sendo 07(sete
 

O processo seletivo será realizado conforme o disposto na 
PÚBLICA DESELEÇÃO ANO 2022.
 
 2.  DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
 
  O processo de seleção 
apresentação e defesa do projeto de pesquisa
Pública de Seleção – 
videoconferência (Skype ou 
  Os candidatos que não comparecerem ao local da apresentação (sala 
virtual) do projeto de pesquisa no horário indicado
 
3. ÁREAS TEMÁTICAS E PROFESSORES
ORIENTAR: 
    

 Área Temática: REPRODUÇÃO ANIMAL
Arlindo de Alencar Araripe Noronha Moura
Dárcio Ítalo Alves Teixeira 
Eduardo Leite Gastal 
José Ferreira Nunes 
José Ricardo de Figueiredo
Lúcia Daniel Machado da Silva
Vicente José de Figueirêdo Freitas
 
Área Temática: SANIDADE ANIMAL
Lorena Mayana Beserra de Oliveira
Marcos Fábio Gadelha Rocha
 
Obs1: Em hipótese alguma, o orientador poderá ter parentesco de primeiro grau com o candidato a 
sua vaga de orientação. 
 
Obs2: Não poderá ter alteração de orientação durante e após o processo seletivo.
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EDITAL COMPLEMENTAR PARA SELEÇÃO DE MESTRADO E 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS - PPGCV- Ano 2022 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias 
(PPGCV) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) torna pública a abertura do 

sendo 07(sete) vagas de Mestrado e 11(onze) vagas de 

O processo seletivo será realizado conforme o disposto na 
PÚBLICA DESELEÇÃO ANO 2022. 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

rocesso de seleção será remoto e constituído pela análise da 
esa do projeto de pesquisa, conforme descrito na Chamada 

 Ano 2022. O PPGCV fará a avaliação oral por 
videoconferência (Skype ou Google Meet). 

Os candidatos que não comparecerem ao local da apresentação (sala 
virtual) do projeto de pesquisa no horário indicado serão eliminados. 

ÁREAS TEMÁTICAS E PROFESSORES/ORIENTADORES

REPRODUÇÃO ANIMAL 
encar Araripe Noronha Moura 

 

José Ricardo de Figueiredo 
úcia Daniel Machado da Silva 

José de Figueirêdo Freitas 

SANIDADE ANIMAL 
a Mayana Beserra de Oliveira 

Marcos Fábio Gadelha Rocha 

: Em hipótese alguma, o orientador poderá ter parentesco de primeiro grau com o candidato a 

: Não poderá ter alteração de orientação durante e após o processo seletivo.
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EDITAL COMPLEMENTAR PARA SELEÇÃO DE MESTRADO E 
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

Graduação em Ciências Veterinárias 
(PPGCV) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) torna pública a abertura do 

) vagas de Doutorado. 

O processo seletivo será realizado conforme o disposto na CHAMADA 

constituído pela análise da 
, conforme descrito na Chamada 

O PPGCV fará a avaliação oral por 

Os candidatos que não comparecerem ao local da apresentação (sala 
serão eliminados.  

/ORIENTADORES APTOS A 

: Em hipótese alguma, o orientador poderá ter parentesco de primeiro grau com o candidato a 

: Não poderá ter alteração de orientação durante e após o processo seletivo. 
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4. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO:
 
i. Período de inscrição: 06 e 07/01/2022
Documentos necessários para inscrição 
dispoível no endereço eletrônico: 
 

ii. Divulgação de resultado de inscrição: 10/01/2022
 

iii. Prazo para interposição de recursos referentes ao indeferimento das inscrições
11/01/2022 

 
iv. Divulgação do resultado

 
v. Apresentação do projeto de pesquisa: 24 e 25/01/2022
Local: para todos os candidatos a apresentação será realizada por videoconferência 
(Skype ou Hangout meet).  
Observação: Os candidatos deverão estar disponíveis para 
conferencia 10 minutos antes do início da mesma. 

 
vi. Divulgação do Resultado da Seleção: 27

Locais de divulgação: Exclusivamente no site 
 

vii. Prazo para interposição de 
28/01/2022 

A interposição de recursos referentes ao resultado da seleção deverá ser realizada 
via e-mail (pgvet@uece.br
considerados insatisfatórios.

 
viii. Divulgação do Resultado Final da Seleção: até 31
Locais de divulgação: Exclusivamente no site 

 
ix. Matrícula dos selecionados para Mestrado e Doutorado do PPGCV: 07

09/02/2022 
 

Obs3: O aluno que está finalizando o curso de graduação pode se inscrever para esta seleção 
apresentando declaração de possível concludente, emitida pela coordenação de curso de graduação. 
Porém, no ato da matrícula, caso selecionado, deve 
de curso. 
 
Obs 4. A prova de proficiência em inglês está prevista no regimento do PPGCV e será realizada 
oportunamente durante o primeiro ano do curso.
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CRONOGRAMA DE SELEÇÃO: 

Período de inscrição: 06 e 07/01/2022 
Documentos necessários para inscrição na Chamada Pública de Seleção Ano 2022 

no endereço eletrônico: http://www.uece.br/ppgcv 

Divulgação de resultado de inscrição: 10/01/2022 

Prazo para interposição de recursos referentes ao indeferimento das inscrições

Divulgação do resultado Final de inscrição: até 13/01/2022 

Apresentação do projeto de pesquisa: 24 e 25/01/2022 
Local: para todos os candidatos a apresentação será realizada por videoconferência 

 
Observação: Os candidatos deverão estar disponíveis para acessar a sala virtual de 
conferencia 10 minutos antes do início da mesma.  

Divulgação do Resultado da Seleção: 27/01/2022 

Locais de divulgação: Exclusivamente no site www.uece.br/ppgcv 

Prazo para interposição de recursos referentes ao resultado da seleção:

A interposição de recursos referentes ao resultado da seleção deverá ser realizada 
pgvet@uece.br) até dia 28 de janeiro e deverá detalhar os ponto

considerados insatisfatórios. 

Divulgação do Resultado Final da Seleção: até 31/01/2022 
Locais de divulgação: Exclusivamente no site www.uece.br/ppgcv 

Matrícula dos selecionados para Mestrado e Doutorado do PPGCV: 07

: O aluno que está finalizando o curso de graduação pode se inscrever para esta seleção 
apresentando declaração de possível concludente, emitida pela coordenação de curso de graduação. 
Porém, no ato da matrícula, caso selecionado, deve apresentar Declaração ou Diploma de conclusão 

Obs 4. A prova de proficiência em inglês está prevista no regimento do PPGCV e será realizada 
oportunamente durante o primeiro ano do curso. 

Fortaleza, 06de dez

Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior 

Veterinárias – PPGCV 

CEP: 60740-903 

na Chamada Pública de Seleção Ano 2022 

Prazo para interposição de recursos referentes ao indeferimento das inscrições: 

Local: para todos os candidatos a apresentação será realizada por videoconferência 

acessar a sala virtual de 

recursos referentes ao resultado da seleção: 27 e 

A interposição de recursos referentes ao resultado da seleção deverá ser realizada 
) até dia 28 de janeiro e deverá detalhar os pontos 

Matrícula dos selecionados para Mestrado e Doutorado do PPGCV: 07 a 

: O aluno que está finalizando o curso de graduação pode se inscrever para esta seleção 
apresentando declaração de possível concludente, emitida pela coordenação de curso de graduação. 

apresentar Declaração ou Diploma de conclusão 

Obs 4. A prova de proficiência em inglês está prevista no regimento do PPGCV e será realizada 

Fortaleza, 06de dezembro de 2021. 


