
Resultado Seleção 2021 - Mestrado em Zootecnia  
 
Área de Concentração – Genética e Melhoramento Animal 
 
Nº Vagas: (03) Ampla Concorrência 
 

Nº Insc. Candidato Prova Escrita (40) Títulos (40) Entrevista (20) Nota Final Resultado* Classificação 

202002075 Luiz Gustavo Vieira Da Silva 33,6 3,62 13,2 50,42 Aprovado e classificado 2º 

202002074 Rafael Monteiro Dos Santos 34,4 11,44 16 61,84 Aprovado e classificado 1º 

 
 *   “aprovado e classificado” ou “aprovado, mas não-classificado” ou “reprovado” ou “eliminado”. 
 
 
Nº Vagas: Reservadas (01) 

Nº Insc. Candidato 
Prova Escrita 

 (40) 
Títulos (40) Entrevista (20) Nota Final Resultado* Classificação 

- - - - - - - - 

 
*   “aprovado e classificado” ou “aprovado, mas não-classificado” ou “reprovado” ou “eliminado”. 
 
 
Belo Horizonte, 04 de março de 2021 
 
 

 
ÂNGELA MARIA QUINTÃO LANA 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 
 
 
*OBS: Os excedentes poderão ser chamados se houver desistência dos aprovados em suas respectivas áreas e de acordo com a disponibilidade de orientador. 
*Nas Linhas de Pesquisa com apenas uma vaga para o Doutorado, esta será preenchida pelo candidato com maior nota, independentemente de ser ele optante ou estar 
na ampla concorrência. 
* Não havendo candidatos autodeclarados negros aprovados em número suficiente para o preenchimento das vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas 
para os candidatos aprovados em ampla concorrência, sendo preenchidas em ordem decrescente de nota final.   
*Não havendo candidatos aprovados em número suficiente para o preenchimento das vagas em ampla concorrência, as vagas remanescentes serão revertidas para 
candidatos autodeclarados negros aprovados, sendo preenchidas em ordem decrescente de nota final.  

  



 

Resultado Seleção 2021 - Doutorado em Zootecnia  
 
Área de Concentração – Genética e Melhoramento Animal 
 
Nº Vagas: (03) Ampla Concorrência  
 

Nº Insc. Candidato Prova Escrita (40) Títulos (40) Arguição oral (20) Nota Final Resultado* Classificação 

202002046 Arthur Cavatti Neto 30,4 5,20 12,2 47,80 Aprovado e classificado 2º 

202002073 Egleu Diomedes Marinho 
Mendes - - - - 

Eliminado - 

202002022 Iris Assis Aganete  24 13,93 16,6 54,53 Aprovado e classificado 1º 

202002035 Oscar David Albito Balcázar 14,8 - 10,4 25,2 Reprovado  - 

 
 *  “aprovado e classificado” ou “aprovado, mas não-classificado” ou “reprovado” ou “eliminado”. 
Obs: Será considerado eliminado o candidato que não realizou qualquer etapa do processo seletivo (prova escrita ou arguição oral). 
 
Nº Vagas: Reservadas (01) 
 

Nº Insc. Candidato Prova Escrita (40) Títulos (40) Entrevista (20) Nota Final Resultado* Classificação 

- - -  - - - - 

 
*   “aprovado e classificado” ou “aprovado, mas não-classificado” ou “reprovado” ou “eliminado”. 
 
 
 
Belo Horizonte, 04 de março de 2021 
 
 
 

 
ÂNGELA MARIA QUINTÃO LANA 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 
 

*OBS: Os excedentes poderão ser chamados se houver desistência dos aprovados em suas respectivas áreas e de acordo com a disponibilidade de orientador. 
*Nas Linhas de Pesquisa com apenas uma vaga para o Doutorado, esta será preenchida pelo candidato com maior nota, independentemente de ser ele optante ou estar 
na ampla concorrência. 
* Não havendo candidatos autodeclarados negros aprovados em número suficiente para o preenchimento das vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas 
para os candidatos aprovados em ampla concorrência, sendo preenchidas em ordem decrescente de nota final.   
*Não havendo candidatos aprovados em número suficiente para o preenchimento das vagas em ampla concorrência, as vagas remanescentes serão revertidas para 
candidatos autodeclarados negros aprovados, sendo preenchidas em ordem decrescente de nota final.  


