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EDITAL DE SELEÇÃO – 01/2021.1

O Programa de Educação Tutorial - PET, do Curso de Zootecnia, seguindo a Portaria n°
020/17 - PROGRAD (de 05 de Junho de 2017) e retificada segundo a Portaria nº 006/18
- PROGRAD (de 19 de Fevereiro de 2018), apontando também a Portaria MEC n°
976/2010 com alterações da Portaria MEC nº 343/2013, está abrindo inscrições no
período de 19 de julho de 2021 até 21 de julho de 2021 para preenchimento de 5 vagas
(duas vagas para bolsistas e 3 vagas para não bolsistas) para não bolsistas (com
possibilidade de bolsa(s) mediante disponibilidade), para o início das atividades em 15
de agosto de 2021. Destas vagas, 02 (duas) para bolsistas, 01(uma) será destinada para
ampla concorrência e 01(uma) a pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, e
03 (três) para ampla concorrência. Na disponibilidade de bolsa(s) (por efeito de
vacância) será considerada a classificação geral da seleção, sem considerar as
modalidades acima mencionadas. As condições são descritas a seguir:
1.

DOS REQUISITOS DO CANDIDATO

O candidato deverá atender aos seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado como estudante de graduação na UFRN, no
curso de Bacharelado em Zootecnia;
II. Apresentar índice de rendimento acadêmico MC (Média de Conclusão) igual ou
superior a 6,0 (seis), com exceção dos discentes ingressantes que ainda não
possuam índice MC.
III. Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do
programa;
IV. Não acumular qualquer outro tipo de bolsa.
Obs.: Todos os recursos tecnológicos necessários à realização destas fases seletivas
sejam eles relativos a equipamentos ou ao acesso à internet, serão de responsabilidade
única e exclusivamente do candidato, que deverá garantir sua participação em cada
etapa seletiva de acordo com as exigências deste edital.
2.

DA INSCRIÇÃO

A inscrição deverá ser realizada enviando-se para o formulário no google forms
disponibilizado através de link no edital (https://forms.gle/bD6gr75qcYUpZWJD7),
com o título SELEÇÃO PET 2021.1 – NOME DO CANDIDATO, os seguintes
documentos:
I. Ficha de inscrição do candidato (Link forms neste edital), devidamente
preenchida, escaneada. Em caso de candidato(a) autodeclarado(a) preto(a),
pardo(a) ou indígena, deve ser incluída na inscrição o termo contido no
Anexo I deste edital;
II. Documento oficial de identificação com foto (RG, CNH, passaporte, outro);
III. Histórico escolar da Universidade do candidato, atualizado;
IV. Carta de intenção justificando os motivos pelos quais o candidato almeja
ingressar no PET Zootecnia, em formato.pdf ou .doc, com o nome completo
do candidato ao final do documento.
Observação: Não serão aceitos requerimentos de inscrição em caráter condicional ou
com documentação incompleta.
3.

DO PROCESSO SELETIVO

O processo de seleção conta de 05 (quatro) etapas:
I. Análise do Desempenho Acadêmico (peso 2) - caráter classificatório;
II. Prova on-line sobre conhecimentos de Zootecnia e do MOB (peso 4) - caráter
eliminatório;
III. Entrevista via plataforma Google Meet (peso 2) - caráter eliminatório
IV. .Dinâmica em grupo (peso1) - caráter classificatório.
V. Projeto (PET no modelo remoto: soluções) Minha inovação (inovaZOO) (peso
1) - caráter classificatório.
O processo de seleção será conduzido pela Comissão de Seleção. Em cada etapa do
processo seletivo serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez) ao desempenho do
candidato ou candidata, sendo a média final calculada utilizando a média aritmética
ponderada das notas de cada etapa conforme os pesos definidos. Para aqueles
candidatos que não possuírem MC, a distribuição dos pesos deverá obedecer ao seguinte
padrão: prova on-line (peso 4) e entrevista (peso 2) e dinâmica de grupo (peso 2) e
Projeto (PET no modelo remoto: soluções) Minha inovação (inovaZOO) (peso 1). As
etapas eliminatórias terão ponto de corte 6,0 (seis). Os casos de empate serão resolvidos
obedecendo-se sucessivamente os seguintes critérios de desempate:
I. maior nota atribuída à entrevista;
II. maior nota na prova on-line;
III. maior nota na dinâmica em grupo;

IV. maior nota da análise de desempenho acadêmico (apenas para candidatos com
MC registrado no sigaa);
V. ingresso mais recente na UFRN;
VI. maior idade.
3.1.

DA PROVA ON-LINE

A prova será realizada de forma síncrona usando a plataforma Multiprova
(https://multiprova.ufrn.br/). O candidato deverá acessar usando sua conta do SIGAA. O
candidato deverá estar em reunião síncrona via Google Meet com os membros da
comissão de seleção ou alunos PETianos, cerca de 30 (trinta) minutos antes do
momento de realização da prova, cujo link será disponibilizado previamente via e-mail.

3.2.

DA ENTREVISTA E DINÂMICA EM GRUPO

A entrevista/dinâmica em grupo será realizada de forma síncrona via Google Meet,
sendo o link disponibilizado previamente pela Comissão via e-mail. Durante o momento
da entrevista o candidato deverá dispor de um dispositivo com câmera (webcam) aberta
e microfone.
3.3.

DO PROJETO

Deverá ser criado um projeto com o objetivo de diversificar as formas de executar as
ações no período remoto. O Anexo II contém o modelo e informações sobre o formato
do referido projeto

4.

DOS RECURSOS

Da publicação do resultado final do processo seletivo, caberá recurso à Comissão de
Seleção, por meio de requerimento destinado ao presidente da Comissão, via endereço
eletrônico petzootecnia.ufrn@gmail.com , no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da
data de publicação do resultado parcial. Os recursos serão autuados e anexados ao
processo seletivo pelo presidente da Comissão, devendo a Comissão de Seleção se
manifestar no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, encaminhando a resposta do recurso
ao candidato.
5.

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

A Comissão de seleção, designada em portaria emitida pela PROGRAD, será composta
por 03 (três) membros, a seguir especificados: tutor(a) do grupo PET Zootecnia,
professor(a) doutor(a) da Escola Agrícola de Jundiaí que ministre disciplinas para o
curso de Bacharelado em Zootecnia e dois representantes dos discentes do PET
Zootecnia. A Comissão de Seleção deverá contar com dois membros suplentes, um
professor(a) doutor(a) da Escola Agrícola de Jundiaí que ministre disciplinas para o
curso de Bacharelado em Zootecnia, e um representante dos discentes do PET
Zootecnia. Além da Comissão de Seleção, outros membros discentes do PET Zootecnia
poderão auxiliar na etapa de entrevista e/ou dinâmica de grupo. Além disso, a seleção
contará com uma Comissão de Validação de Autodeclaração Racial, que deverá contar
com dois representantes discentes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
6.

DOS PRAZOS E DATAS

O período de inscrição dos candidatos será das 8h00 horas do dia 19 de julho de 2021
até às 23h59 do dia 21 de julho de 2021. O processo de seleção está previsto para seguir
o seguinte cronograma:
1)

Prova On-line: 26 de julho de 2021 as 14 horas;

2)

Entrevista: 29 de julho de 2021;

3)

Dinâmica de grupo: 02 de agosto de 2021;

4)

Projeto: 01 de agosto de 2021

5)
Análise de histórico escolar: será realizada no dia 04 de agosto para os
candidatos com nota igual ou superior à 6,0 pontos nas etapas eliminatórias;
6)

Resultado parcial: será divulgado no dia 05 de agosto de 2021;

7)

Resultado final: será divulgado no dia 09 de agosto de 2021.

7.

DOS CONTEÚDOS DA PROVA ON-LINE
Conhecimentos Gerais sobre Zootecnia
Conhecimentos a respeito do MOB

8.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

1) Para a prova on-line:
COLE, H.H. Producción Animal. Zaragoza:Acríbia. 1973.
DOMÍNGUEZ, O. Elementos de Zootecnia Tropical. 6ed. São Paulo: Nobel.
1986.___________, O. Introdução à Zootecnia. 6ed. São Paulo: Nobel. 1982.

FRANDSON, R.D. 1979. Anatomia e Fisiologia dos Animais Domésticos. Guanabara:
Koogan,2ed. Rio de Janeiro, RJ. 429p
HAFEZ, E.S.E. Reprodução Animal. 4ed. São Paulo: Manole. 1988.
Revista DBO. DBO editores Associados Ltda.
Revista Globo Rural, Editora Globo.
Revista A Granja. 2) Para a etapa de entrevista e dinâmica de grupo:
2) Manual de orientações básicas no site:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12228&Ite
mid=4 8

9.

DA APROVAÇÃO

Os alunos aprovados e ingressantes no PET de Zootecnia deverão assinar o Termo de
compromisso apresentado pela SESu – Secretaria de Educação Superior, tendo como
base o manual de orientações básicas, obtido em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12228&Ite
mid=48

10.

DO CRONOGRAMA GERAL
Divulgação do edital

12 de julho de 2021

Início das inscrições

19 de julho de 2021

Término das inscrições

21 de julho de 2021

Deferimento das inscrições

23 de julho de 2021

Prova on-line

26 de julho de 2021

Divulgação do resultado da prova on-line

27 de julho de 2021

Entrevista

29 de julho de 2021

Projeto

01 de agosto de 2021

Dinâmica de grupo

02 de agosto de 2021

Divulgação do resultado da
entrevista/projeto/dinâmica
de grupo

03 de agosto de 2021

Análise do histórico escolar

04 de agosto de 2021

Resultado parcial da seleção (pré-recurso)

05 de agosto de 2021

Prazo para recurso(s) sobre o
resultado parcial

05 a 08 de agosto de2021

Resultado da seleção (pós-recurso)

09 de agosto de 2021

Macaíba, 04 de julho de 2021

Profa. Dra. Janete Gouveia de Souza
Escola Agrícola de Jundiaí-UFRN
Tutora do PET Zootecnia

ANEXO I

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO

Formulário de autodeclaração para pessoas pretas, pardas ou indígenas.

Eu,´............................................................, CPF nº....................................., portador(a)
do documento de identidade nº....................................................... , declaro que, para o
fim específico de atender ao Edital 01/2020.2 do processo seletivo para ingresso no
Programa de Educação Tutorial - PET dos cursos de Zootecnia Bacharelado da UFRN,
me autodeclaro.............................................................. . Estou ciente de que o candidato
que prestar informações falsas relativas às exigências estabelecidas quanto à
autodeclaração estará sujeito, além da penalização pelos crimes previstos em lei, à
desclassificação do processo seletivo conforme as disposições finais deste edital de
seleção.

Macaíba,........ /....................de 2021.

Assinatura do(a) Candidato(a)

ANEXO II
INOVAZOO

Olá futuros PETianos!
Esse arquivo foi criado com o objetivo de norteá-los a respeito do que será a última etapa do
nosso processo seletivo, Jurassic PET - Vem ser um petssauro. O projeto final, "InovaZoo", foi
criado com o objetivo de diversificar as formas de executar nossas ações durante o período
remoto. Dessa forma, a tarefa de vocês é pensar de forma objetiva, clara e concisa uma nova
forma de executar uma ação já existente no grupo. Vocês poderão ficar à vontade para escolher
qualquer ação de uma das nossas diretorias (Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura), sendo ainda
possível agregar mais de uma ação no seu projeto final. A apresentação da sua “InovaZoo” será
em formato de vídeo que deverá ser enviado para o email (parágrafo “4”), em seguida o
candidato passará por uma sabatina em que serão sanadas as possíveis dúvidas sobre o projeto.
1. Escolha da forma de execução da ação
a. Nesse momento pense em como uma ação poderia ser executada de forma nova e criativa para o
formato remoto.
ex: Criação de um podcast.
2.
3.
a.
b.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
c.
i.
4.
a.
b.
c.
5.
a.
b.
c.
6.

Escolha qual ação(es) e área(s) será contempladas com a sua InovaZoo
Grave seu vídeo
Seu vídeo deve respeitar o tempo máximo de 7 minutos;
É importante que no tempo estipulado o seu vídeo satisfaça alguns pré-requisitos:
Como e onde será realizada;
Público alvo;
Tempo de duração da ação (ex. 2 dias);
Parceiros (opcional);
Materiais necessários.
O vídeo deverá estar no formato de MP4.
O candidato poderá ser eliminado caso o vídeo não esteja no formato exigido.
Do envio do vídeo
O vídeo deverá ser enviado para o e-mail petzootecnia.ufrn@gmail.com;
O vídeo deverá ser enviado com o assunto “InovaZoo - Nome projeto”;
O período do envio dos vídeos será do dia 15 ao dia 20 de julho.
Sabatina
A sabatina ocorrerá no dia 23 de julho;
O link e horário da sabatina será disponibilizada individualmente aos candidatos por email;
A plataforma utilizada para realização da sabatina será o Google Meet.
Anexo

DIRETORIAS
DIRETORIA DE ENSINO
AllPets: A ação tem o intuito de trazer tanto para o PET Zootecnia, quanto para a graduação
de Zootecnia, curiosidades referentes ao universo dos animais de companhia convencionais e
não convencionais.
Atuazoo: Os PETianos irão convidar alunos dos últimos períodos do curso e/ou profissionais
das diferentes áreas de atuação do Zootecnista para falar sobre a trajetória na graduação,
oportunidades de estágio, especializações, pólos da atividade, entre outros conteúdos
relacionados.
Conexão Silvestre: Palestras e mesas redondas com profissionais zootecnistas que atuam na
área de consultoria, postagens realizadas nas redes sociais e atividades de modo geral que
tragam a vivência do universo silvestre ao curso de Zootecnia.
DIRETORIA DE PESQUISA
Conhecimento em foco: O objetivo da ação é integrar e trazer à público os trabalhos
científicos produzidos na universidade por alunos de graduação e pós-graduação. A ação
seria dividida semanalmente por área de conhecimento, laboratório de pesquisa ou setor,
relacionado ao curso de Zootecnia. Ocorreria uma apresentação durante a semana, no feed e
stories, sobre o assunto geral e específico que seria exposto por um estudante do curso,
eventualmente convidado para uma live ou vídeo IGTV no final da semana para debater e
tirar dúvidas acerca do tema.
Pet pesquisa: Com o desenvolvimento desta atividade de caráter interdisciplinar espera-se,
dentre outros benefícios, produzir resultados capazes de gerar tecnologias aplicáveis, além de
publicações (Resumos, artigos), oferecer treinamento para a equipe e identificação de
habilidades e potencialidades a serem estimuladas na formação da carreira científica de cada
bolsista.
DIRETORIA DE EXTENSÃO
Anos Dourados: Objetiva-se proporcionar um dia especial, aos residentes do lar de idosos,
diferente de suas rotinas habituais; levando um dia de lazer e conscientização sobre os
cuidados com a saúde.
Desconstruindo Mitos: A ação tem como objetivo expandir o conhecimento da comunidade
em relação a alimentação a partir de produtos de origem animal e, com isso, diminuir a
propagação de notícias falsas e promover o pensamento crítico.

Destrinchando a Extensão: Esta ação busca esclarecer sobre as diferentes áreas dentro da
extensão, na qual zootecnistas que se interessam pelo extensionismo podem trabalhar.
Abordaremos a parte prática da extensão, trazendo informações sobre áreas de atuação,
projetos desenvolvidos por extensionistas, empresas onde extensionistas podem trabalhar,
etc.
DIRETORIA DE CULTURA
RE-PET: A ação tem como intuito criar uma linha do tempo com a trajetória do grupo PET
Zootecnia, com fotos e documentários dos ex- petianos. Os ex-petianos gravam vídeos com
depoimentos de como o grupo influenciou em sua vida e na sua carreira acadêmica,
publicamos os depoimentos e fotos da trajetória do grupo nas redes sociais, a fim de divulgar
o grupo PET Zootecnia e os benefícios que ele proporciona.
DAY OFF - Aproveite o momento: O ambiente acadêmico muitas vezes sobrecarrega as
pessoas, gerando estresse e ansiedades, que afetam o desempenho físico e mental dos
indivíduos. Essa ação tem o intuito de promover momentos de relaxamento e descontração
em meio a correria do dia a dia, promovendo o bem estar dos participantes.
Origens: O Origens tem como objetivo trazer a origem de eventos culturais e diversos outros
temas, analisando e trazendo fatos que eram desconhecidos para o público, desmistificandoos.

