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  EDITAL CPG/FZEA 02/2020  

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 

GESTÃO E INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA ANIMAL 

 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 13 de outubro a 07 de novembro de 2020 

 

NÚMERO MÁXIMO DE VAGAS PARA INGRESSO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021: 

 Curso de Mestrado Profissional: 30 vagas  

REQUISITOS: 

Poderão inscrever-se os profissionais de nível superior e acadêmicos em fase final de 

conclusão de curso superior, desde que conclua seu curso até o período de matrícula (vide 

período de matrícula). O interessado deverá realizar sua inscrição por via eletrônica 

mediante envio dos seguintes documentos: 

 Cédula de identidade – RG com o NÚMero do CPF (não será aceita cédula de 

identidade de Conselhos e nem CNH); 

 CPF (caso o NÚMero do documento não conste na cédula de identidade); 

 Título de eleitor; 

 Certidão de nascimento ou de casamento; 

 Prova de quitação com o Serviço Militar; 

 Histórico escolar da graduação; 

 Passaporte (para candidatos estrangeiros não residentes no país); 

 RNM (para os candidatos estrangeiros residentes no país)  

Os estrangeiros residentes no País não precisam apresentar os documentos de 

quitação com o serviço militar, título de eleitor e cédula de identidade. 

 

Adicionalmente, todos os candidatos ou seus procuradores deverão apresentar: 

 Formulário próprio de inscrição devidamente preenchido e assinado; 

 Pré-projeto resumido de até cinco páginas; 
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 Curriculum Vitae (circunstanciado), em formulário próprio, acompanhado de cópias 

dos documentos comprobatórios. Todos os documentos devem ser digitalizados e os 

nomes dos arquivos devem ser devidamente identificados conforme descrito no 

curriculum. Atividades relatadas e não comprovadas não serão consideradas na 

pontuação do Curriculum Vitae; 

 Uma foto 3x4 recente; 

 Cópia do comprovante do depósito da taxa de inscrição, no valor de R$180,00 (cento 

e oitenta reais). O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito no Banco do Brasil, 

banco 001, agência 6551-X, conta corrente 130.103-9. 

 
A inscrição será feita, exclusivamente, por via digital. Para tal, o candidato deverá 

enviar a documentação completa para o e-mail ericrist@usp.br, com cópia para 

posfzea@usp.br. A mensagem eletrônica (e-mail) deverá conter:  No assunto: “Inscrição 

Processo Seletivo PPG GIIA 01/2020”.  Os documentos devem ser enviados em anexo, em 

.pdf. Serão aceitas inscrições que forem enviadas para os e-mails informados acima até às 

17:00h do dia 07/11/2020. 

Não serão aceitas inscrições que chegarem fora do prazo. 

A documentação deve estar completa e assinada, caso contrário o candidato será 

automaticamente excluído do processo seletivo. 

Não haverá isenção, nem devolução do valor da taxa de inscrição, seja qual for o 

motivo alegado. 

 
RELAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA: 

 

• Adriano Rogério Bruno Tech 

• Ana Carolina de Sousa Silva 

• Augusto Haber Gameiro 

• Celso da Costa Carrer 

• Celso Eduardo Lins de Oliveira 

• César Gonçalves de Lima 

• Eliana Setsuko Kamimura 

• Ernane José Xavier Costa 

• Luis Fernando Soares Zuin 

• Marcelo Machado De L. de O. Ribeiro 

• Maria Teresa de Alvarenga Freire 

• Marta Mitsui Kushida 

• Monica Roberta Medina Mazalli 

• Vera Letticie de Azevedo Ruiz 

• Vivian Lara dos Santos Silva Rossignolo 
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SELEÇÃO: 

 

 Análise do Curriculum Vitae (Peso 4) 

 Prova de Arguição da Experiência Profissional e Pré-Projeto (Peso 6) 

A média final mínima para aprovação no processo seletivo é 5,0 (cinco). 

 

PROVAS: 

 

 Análise do Curriculum Vitae e Histórico Escolar (Classificatória - Atividade sem a 

presença dos candidatos): 30/11/2020 (2ª feira) 

Local: Sala Defesas ONLINE (via Google meet ou Zoom). 

Os critérios e pontuação de análise encontram-se no anexo I. 

Valor total da prova: 10,0. 

 Prova de arguição da Experiência Profissional e do Pré-Projeto (Classificatória) será 

realizada de maneira online com os candidatos, no período de  01 a 04/12/2020, das 08h 

às 18 h. Os candidatos serão informados por email (no endereço indicado no formulário de 

inscrição) sobre a data e a hora determinada para a reunião online, bem como o link da 

Sala Virtual (via Google meet ou Zoom). 

Local: Sala Virtual (Google meet ou Zoom). Total da prova: 10,0. 

 

O candidato poderá fazer uma apresentação virtual, utilizando o recurso do Google meet 

ou Zoom, coordenado pelo Presidente da Comissão (tempo máximo para apresentação: 

10 minutos). Serão avaliados neste item a qualidade do pré-projeto, a experiência do 

candidato, o conhecimento do candidato em relação ao pré-projeto que será 

implementado, bem como a interação do pré-projeto com a Empresa na qual o 

candidato esteja trabalhando. 

 
As datas e prazos citados neste Edital são improrrogáveis e a perda de qualquer  um deles 

implica na desclassificação do candidato.  
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DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 14 de dezembro de 2020. 

Local: Via Internet no endereço www.fzea.usp.br. 

 

RECURSOS:  

Período: 16 a 18/12/2020 (3 dias úteis). 

Eventuais documentos de recurso devem ser enviados por e-mail ao Serviço de Pós-

Graduação (ericrist@usp.br, com cópia para posfzea@usp.br) 

 No assunto: “Recurso Processo Seletivo PPG GIIA 01/2020 ”  

 Um documento em formato .pdf contendo todas informações e a documentação referente 

ao recurso. 

 

ADMISSÃO: 

 

1.  Os candidatos que obtiverem média ponderada final igual ou superior a 5,0 serão 

considerados aprovados. 

2.  Como critério de desempate na classificação final, será utilizada a maior nota obtida no 

Curriculo. 

3.  Os candidatos aprovados serão admitidos no Programa de Pós-Graduação em Gestão 

e Inovação na Indústria Animal em função do número de vagas disponíveis para 

orientação, de acordo com a classificação (dada pela média final) do candidato. 

4.  O candidato aprovado que não tiver a anuência do orientador pretendido poderá ser 

redirecionado a outro orientador que tenha disponibilidade em orientá-lo. 

5.  A orientação será definida nos termos da Resolução nº 7493, de 27 de março de 2018. 

6.  O candidato aprovado que não concordar com o orientador a ele destinado, poderá 

deixar de efetivar sua matrícula no Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação 

na Indústria Animal. 

7.  Após o período de matrícula, as eventuais vagas remanescentes serão preenchidas até 

o número  máximo de vagas de orientação para este Processo Seletivo, pelos candidatos 

aprovados, em função de suas classificações, desde que exista um orientador disponível 

para a sua orientação. 
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OBSERVAÇÕES: 

 

Candidatos estrangeiros residentes no exterior e/ou candidatos residentes fora da sede do 

Programa poderão participar do processo seletivo. Neste caso, o candidato deverá 

apresentar a documentação necessária e submeter-se ao processo seletivo previsto neste 

Edital, havendo a possibilidade do processo seletivo ser de forma totalmente remota no 

país de origem do candidato. 

Casos  omissos  serão  decididos  pela  Comissão  Coordenadora  do  Programa  de  Pós- 

Graduação em Gestão e Inovação na Indústria Animal. 

Em função da prorrogação da quarentena no Estado de São Paulo (DECRETO Nº 64.881, 

DE 22/3/2020), bem como as normas determinadas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

da Universidade de São Paulo não permitindo a realização de atividades de forma 

presencial nos campi da USP, informamos que as etapas deste processo seletivo serão 

realizadas totalmente de forma remota (online). Mediante ao exposto, esclarecemos que 

as condições de acesso as atividades é de responsabilidade do candidato. 

 
PERÍODO DE MATRÍCULA: 

 

As Matrículas poderão ser realizadas no período de 11 de janeiro a 31 de agosto de 2021. 

Somente poderão efetuar suas matrículas os candidatos que estiverem de posse de cópia 

(frente e verso) do Diploma ou do Certificado de Conclusão do Curso de Graduação e 

Requerimento de Primeira Matrícula devidamente preenchido e assinado pelo orientador 

disponível na página do Programa (https://sites.usp.br/giia/formularios/) e atestado de 

proficiência na língua inglesa. 

Exames/pontuação para o atestado de proficiência em língua inglesa: 

I. Proficiência da Rede de Escolas CCAA, com nível mínimo de A2; 

II. Test of English as a Foreing Language (TOEFL), iBT 60 pontos, ITP 400 pontos, validade 

de dois (2) anos; 

III. International English Language Testing System (IELTS), 4,0 pontos, validade de dois (2) 

anos; 

 

mailto:posfzea@usp.br
https://sites.usp.br/giia/formularios/


UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 

Assistência Técnica Acadêmica 

Serviço de Pós-Graduação 

Av. Duque de Caxias Norte, 225 - 13635-900 – Pirassununga, SP 

Fone: (19) 3565-6789 - E-mail: posfzea@usp.br 

 

 

IV. Test of English for Academic and Professional Purposes (TEAP), pontuação mínima 70 

pontos, validade de dois (2) anos. 

 

Obs.: O candidato estrangeiro deverá realizar prova de proficiência em Inglês, desde que 

o Inglês não seja a língua oficial do seu País de origem. 

 
LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

 

Serviço de Pós-Graduação da FZEA – USP. 

Av. Duque de Caxias Norte, 225, 13635-900 – Pirassununga, SP. 

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30 (exceto em feriados e emendas de feriados). 

Fone / Fax: (0##19) 3565–4372 E-mail: posfzea@usp.br 

 

Observação: durante o período de quarentena decretado em função da pandemia de 

COVID-19, o Serviço de Pós-Graduação atenderá apenas sob forma não-presencial 

(preferencialmente por e-mail) 
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