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ZOOTECNIA CHALLENGE 2022 
 

O Departamento de Zootecnia - ZAZ torna público para ciência dos interessados o presente Edital para a 
apresentação de propostas de participação de estudantes do curso de graduação de Zootecnia no 
programa Zootecnia Challenge, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

1. INTRODUÇÃO 

Apesar dos avanços tecnológicos alcançados nas últimas décadas, existem 821 milhões de pessoas 
passando fome no mundo. De acordo com estimativas da FAO, até 2050, teremos um aumento expressivo 
no número de pessoas neste planeta, chegando a uma marca expressiva de 9,8 bilhões de habitantes. 
Como consequência, teremos o grande desafio de produzir alimentos, para uma população cada vez mais 
crescente, com segurança e qualidade. 

Neste contexto, o Brasil se coloca em uma posição de destaque mundial na produção de alimentos já que 
o país se encontra entre os principais produtores de grãos e de produção de proteína de origem animal. 

Desta forma, o Zootecnista sustenta o tripé deste grande desafio: encontra-se no lugar certo (vive em um 
país que produz alimentos para o mundo), no momento certo (grande demanda por aumento na 
produção de alimentos) e na hora certa (este é o momento do Zootecnista mostrar a sua competência 
profissional). 

Precisamos buscar, com empenho e dedicação, soluções que garantam a sustentabilidade do nosso 
planeta com enfoque em inovações que propiciem crescimento da produção e produtividade da 
agropecuária permitindo atendimento de mercados já existentes e o alcance de novos. 

Assim sendo, o ZAZ, em sua finalidade de apoiar o ensino, estudos, projetos e programas de interesse 
para o desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico na formação do Zootecnista, e de 
acordo com sua missão institucional de estimular esforços inovadores no país, lança o Edital Zootecnia 
Challenge, um programa de pesquisa e inovação que busca trazer soluções inovadoras para o futuro da 
produção animal. 

2. OBJETIVO 

Desafiar a comunidade acadêmica a apresentar propostas que visem a trazer soluções e inovações, na 
área de produção animal, para uma população de 9,8 bilhões de habitantes. 

3. OBJETIVOS GERAIS 

Esta Chamada procura atuar como instrumento de descoberta e valorização de talentos do curso de 
Zootecnia através do estímulo ao desenvolvimento do ensino e do saber científico, de esforço para a 
busca de soluções e de fortalecimento da inserção e da transformação social por meio do acesso às novas 
tecnologias. 

4. ELEGIBILIDADE DAS PROPOSTAS 

Estão aptos a se inscreverem neste processo proponentes que sejam regularmente matriculados no curso 
de Zootecnia da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da Universidade de São Paulo. 
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5. CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS 

A proposta deverá abordar estratégias para a melhoria na produção animal, com a apresentação da sua 
metodologia de execução. Ela deverá apresentar os seguintes aspectos: 

5.1 – Mentor: cada proposta deverá ser apresentada por um grupo, o qual será coordenado por um 
mentor. A função do mentor será a de orientar o grupo na apresentação da proposta; 

5.2 – Equipe: cada equipe será formada por um grupo de 5 alunos, composto por alunos de todos os anos 
do curso, sendo no máximo dois alunos de cada ano da graduação do curso de Zootecnia. Será facultada 
a cada grupo, a inclusão de um aluno de pós-graduação ou de outro aluno de graduação da FZEA na 
formação da equipe. A formação das equipes deverá ter caráter de representação ampla, e não de um 
grupo específico (sem restrição de participação de grupos ou segmentos populacionais específicos por 
questões geográficas, de gênero, étnicas, religiosas ou similares); 

5.3 – Propostas: as propostas deverão conter uma fundamentação teórica, bem como sua metodologia 
de execução, demonstrando os impactos sociais, ambientais e éticos envolvidos. As propostas devem 
prever seus valores por item e agregados, apresentando as informações e declarações solicitadas para 
sua correta avaliação e inserindo o plano para elaboração dos conteúdos complementares estabelecidos 
neste Edital. Havendo qualquer demonstração de plágio, a proposta será automaticamente 
desclassificada. As propostas deverão conter no máximo cinco (05) páginas; 

5.4 – Pitch: juntamente com a inscrição da proposta, cada equipe deverá enviar um vídeo com duração 
máxima de 3 minutos demonstrando sua importância e viabilidade. 

6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão avaliadas em duas fases. Na primeira fase, as propostas serão avaliadas pelo 
Departamento de Zootecnia para conferir se atendem aos critérios estabelecidos neste edital. Na segunda 
fase, após a habilitação das propostas e, de acordo com o prazo determinado neste edital, as equipes irão 
apresentá-las para uma comissão julgadora a qual irá avaliar as propostas inscritas, observando a sua 
relevância e exequibilidade. A comissão julgadora será formada por docentes da FZEA e por 
representantes da iniciativa privada. 

7. PRAZOS 

Lançamento do Edital 04/05/2022 

Data final para registro dos grupos 04/06/2022 

Prazo final para inscrição das propostas 05/08/2022 

Habilitação das propostas (1ª fase) 12/08/2022 

Divulgação das propostas habilitadas 12/08/2022 

Divulgação do Resultado Final (2ª fase) 01/09/2022 

8. INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS 

A proposta deverá ser enviada para o email do Departamento de Zootecnia (zaz@usp.br) até às 17 horas 
(horário de Brasília) da data limite estabelecida no item PRAZOS deste Edital. 

É vedada qualquer alteração na proposta posterior ao prazo final de submissão de propostas, conforme 
estabelecido no item PRAZOS.  
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Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não 
serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pelo ZAZ. 

Qualquer eventualidade não prevista neste edital será analisada e avaliada pela Chefia do Departamento 
de Zootecnia. 

9. RESULTADO E PREMIAÇÃO 

Os resultados serão divulgados com o cronograma estabelecido no item 7 e a premiação da proposta 
vencedora será divulgada oportunamente.  

10. EXECUÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

O ZAZ auxiliará a prospecção dos meios necessários para a viabilização de execução da proposta 
vencedora. 

 


