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Resolução CCPBIO 01/2020 
 
 
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal baixa 
a seguinte resolução.  
 
 

Ref.: Dispões sobre alterações 

no Edital CCPBIO 01/2020  

 

Tem o presente a finalidade de alterar o Edital CCPBIO 01/2020 – PNPD – em 

função das restrições impostas pela pandemia de COVID-9, nos termos abaixo: 

 

Art. 6º - Quanto à inscrição de candidatos: 

I – (...) 

As inscrições serão feitas, exclusivamente por via digital. Para tal, o candidato deverá 

enviar a documentação completa para o e-mail paula.figueiredo.neves@usp.br, com 

cópia para posfzea@usp.br. A mensagem eletrônica (e-mail) deverá conter: 

• No assunto: “Inscrição Edital PNPD-CCPBIO 01/2020 <nome do candidato>” 

• Os documentos listados no Art. 6º - item II, em formado .pdf. 

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

às 17:00h do dia 09/04/2020.  

 

II – (...)  

(...) 

n)  (Obrigatório) - para realizar a arguição de projeto de pesquisa sob forma não 

presencial (videoconferência – vide Artigo 7º, item II), o candidato deverá 

encaminhar declaração informando seu contato para videoconferência via “Skype” 

e/ou “Google Meet”. 
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Art. 7º - Quanto à seleção: 

I- (...) 

II - Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas passarão por arguição do 

projeto de pesquisa, sob forma não-presencial (videoconferência). As arguições de 

projeto de pesquisa serão agendadas para o dia 22 ou 23 de abril de 2020. O horário e 

local serão divulgados somente na página da FZEA/USP (www.usp.br/fzea - Guia Pós-

Graduação - Biociência Animal - PNPD/CAPES).  

 
 
 
Pirassununga, 26 de março de 2020. 
 
 
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal 
 


