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EDITAL-12-2018-PPGCV/UNICENTRO

PRORROGAÇÃO  DE  INSCRIÇÕES  PARA
SELEÇÃO  NO  PROGRAMA  DE  PÓS-
GRADUAÇÃO  STRICTO  SENSU  EM  CIÊNCIAS
VETERINÁRIAS  –  MESTRADO,  ÁREA  DE
CONCENTRAÇÃO  EM  SAÚDE  E  PRODUÇÃO
ANIMAL  SUSTENTÁVEL,  PARA  INGRESSO
NO 1º SEMESTRE DE 2019.

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias (PPGCV) da
Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste,  no  uso  de  suas  atribuições  e,  em  atendimento  à
deliberação do Colegiado, torna pública a prorrogação de inscrições para o processo de seleção de
candidatos  ao  preenchimento  vagas  ofertadas  pelo  Curso  de  Pós-Graduação  em  Ciências
Veterinárias,  nível  de  Mestrado,  com Área  de  Concentração  em “Saúde e  Produção Animal
Sustentável”, conforme o que dispõe o Edital-11-2018-PPGCV/UNICENTRO e seus anexos:

1. DAS INSCRIÇÕES

As  inscrições  devem  ser  feitas  on  line  no  endereço
https://evento.unicentro.br/site/ppgcv/2019/1 até dia 11 de Novembro de 2018.  

1.1 Da entrega dos documentos necessários para homologação da inscrição:
O candidato poderá entregar a documentação exigida pessoalmente até 26 de novembro de

2018 na secretaria do PPGCV, das 8h as 11h e das 13h30min as 17h. Ou, via SEDEX, no período
de 06 a 21 de Novembro de 2018.

O candidato que não apresentar a documentação abaixo, até a data estabelecida, terá sua
inscrição indeferida:

1.  Formulário de inscrição, devidamente preenchido (Anexo I)
2.  Duas fotos 2 x 2 recentes;
3.  Cópia  autenticada  do  diploma  de  graduação  (frente  e  verso)  ou  documento
comprobatório  de  colação  de  grau.  Caso  ainda  esteja  cursando  a  graduação,  deverá
apresentar atestado de possível formando. 
Atenção: O candidato que apresentar documento que não o diploma, deve ter ciência
de que,  se  aprovado no processo seletivo  deverá apresentar no ato da matrícula,
documento  comprobatório  no  qual  a  data  de  homologação  do  título  deverá  ser
anterior ao último dia de matrícula, sem o qual não poderá efetuar sua matrícula.
4. Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação;
5.  Curriculum vitae  completo,  no modelo da Plataforma Lattes do CNPq, encadernado
com cópia dos comprovantes das informações declaradas,  apresentadas na ordem do
Formulário Indicador da Produção Científica e Tecnológica (Anexo III).
6. Carta de aceite prévio do (a) possível orientador (a) [Anexo II]
7.  Cópia  dos  documentos  pessoais:  certidão  de  nascimento  ou  casamento,  cédula  de
identidade,  CPF,  certidão  de  reservista,  título  eleitoral  com cópia  de  comprovante  da
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última eleição ou justificativa e cópia da folha de identificação do passaporte,  quando
estrangeiro;
8.  Comprovante  de  pagamento  da  taxa  de  inscrição  no  valor  de  R$  150,00  (cento  e
cinquenta reais), referente ao boleto bancário.

2.  INFORMAÇÕES  COMPLEMENTARES  E  ENDEREÇO  PARA
CORRESPONDÊNCIA

Programa de Pós Graduação em Ciências Veterinárias - UNICENTRO – Campus  CEDETEG
Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03, 85040-080 – Guarapuava – PR, Tel. (42) 3629-8242/cel
(42) 99967-1733.
             Site: http://www2.unicentro.br/ppgvet/          e-mail: secretariappgcv@hotmail.com

                     Guarapuava, 06 de Novembro de 2018

                    Profa. Dra. Margarete Kimie Falbo
                      Coordenadora do Programa de Pós-Graduação

                     Stricto Sensu em Ciências Veterinárias
                      Portaria 2747/2016
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