
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

SEÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS 
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A Pró-Reitoria de Extensão, no uso de suas atribuições legais, torna público a 

todos os interessados que o Núcleo de Pesquisas em Animais Não Ruminantes – 

NUPEAN/UFRA está disponibilizando 41 (quarenta e uma) vagas para Treinamento, no 

período compreendido entre 22 de abril a 22 de outubro de 2019, podendo haver prorrogação. 

Em se tratando de ação de extensão que não prevê ônus remunerado para a UFRA, 

estando em consonância com a Lei nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o 

serviço voluntário regendo atividades não remuneradas prestadas por pessoa física. 

1. Áreas/objeto do Treinamento: 

 

1.1 Campus Belém: 
 

1 – Suinocultura: O discente irá adquirir conhecimentos relativos à criação de suínos, com 

ênfase no manejo produtivo e reprodutivo, manutenção de instalações, acompanhamento e 

avaliação dos índices zootécnicos, além dos aspectos relacionados a nutrição dos animais 

em cada fase produtiva. As atividades estarão primordialmente concentradas no Setor de 

Suinocultura do Instituto da Saúde e Produção Animal. 

 

Serão disponibilizadas 06 (seis) vagas para acadêmicos matriculados nos 3°, 5°, 7°, 9° 

semestres dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia da UFRA. 

Orientador (a) da linha: Profa. Joseane Moutinho Viana. 

 

2 – Cunicultura: O discente irá adquirir conhecimentos relativos à criação de coelhos, com 

ênfase no manejo produtivo, manutenção de instalações, cruzamento de raças e nutrição dos 

animais. As atividades estarão primordialmente concentradas no Setor de Cunicultura do 

Instituto da Saúde e Produção Animal. 

 

Serão disponibilizadas 04 (quatro) vagas para acadêmicos matriculados nos 3°, 5°, 7°, 

9° semestres dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia da UFRA. 

Orientador (a) da linha: Profa. Janaína de Cássia Braga Arruda. 

 

3 – Avicultura: O discente irá adquirir conhecimentos relativos à criação de frangos de 

corte, poedeiras comerciais, codornas e frangos de crescimento lento (caipira), desde a 

incubação dos ovos férteis até a comercialização do produto final. As atividades estarão 

primordialmente concentradas no Setor de Avicultura do Instituto da Saúde e Produção 

Animal. 

 

Serão disponibilizadas 08 (oito) vagas para acadêmicos matriculados nos 3°, 5°, 7°, 

9° semestres dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia da UFRA. 

Orientador (a) da linha: Prof. Kedson Raul de Souza Lima. 

 



 

4 – Nutrição de Não Ruminantes: o discente acompanhará a execução de projetos voltados 

primordialmente à nutrição de aves e suínos, podendo transitar para as áreas de peixes, 

coelhos, equídeos e outros não ruminantes, de acordo com disponibilidade de estrutura e 

recursos financeiros. As atividades se concentrarão na fabricação de rações, nos setores 

produtivos e em análises de ingredientes no Laboratório de Nutrição Animal (LABNUTAN) 

do Instituto da Saúde e Produção Animal (ISPA) 

 

Serão disponibilizadas 02 (duas) vagas para acadêmicos matriculados nos 3°, 5°, 7°, 

9° semestres dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia da UFRA. 

Orientador (a) da linha: Prof. Kedson Raul de Souza Lima. 

 

5 – Melhoramento Animal: o discente irá auxiliar na seleção genética de animais nos 

biotérios coordenados pelo NUPEAN que realizam reprodução. O aluno irá acompanhar as 

atividades de escrituração zootécnica, determinação de objetivo de seleção, estimação de 

valor genético e acurácia, escolha de métodos de seleção e estratégias para o melhoramento 

genético animal. 

 

Serão disponibilizadas 02 (duas) vagas para acadêmicos matriculados nos 3°, 5°, 7°, 

9° semestres dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia da UFRA. 

Orientador (a) da linha: Prof. Alex Sandro Schierholt. 
 

6 – Ambiência e Bem-Estar de Animais de Produção: o discente acompanhará a execução 

de projetos voltados ao diagnóstico bioclimático de ambientes de criação, bem como à 

análise de comportamento de animais de diversas espécies.  

 

Serão disponibilizadas 03 (três) vagas para acadêmicos matriculados nos 3°, 5°, 7°, 9° 

semestres dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia da UFRA. 

Orientador (a) da linha: Profa. Maria Cristina Manno; 

 

7 – Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos: o discente acompanhará a rotina de 

alimentação de cães e gatos com base em suas exigências nutricionais, primordialmente no 

Canil/Gatil da UFRA – Belém, podendo participar da execução de projetos voltados à 

nutrição de animais de companhia, de acordo com disponibilidade de estrutura e recursos 

financeiros. As atividades se concentrarão no Canil/Gatil e nas análises de rações no 

Laboratório de Nutrição Animal (LABNUTAN) do Instituto da Saúde e Produção Animal 

(ISPA) 

 

Serão disponibilizadas 03 (três) vagas para acadêmicos matriculados nos 3°, 5°, 7°, 9° 

semestres dos cursos de Agronomia e Zootecnia da UFRA.  

Orientador (a) da linha: Profa. Maria Cristina Manno. 

 

1.2 Campus Parauapebas: 
 

1 – Nutrição de Não Ruminantes: o discente irá elaborar planos de trabalho para execução 

de projetos voltados para a área de nutrição, com enfoque em diversas espécies e ainda irá 

elaborar um projeto para acompanhamento de atividades relacionadas a nutrição de aves e 

suínos voltados a agricultura familiar.  

 



 

Serão disponibilizadas 04 (quatro) vagas para acadêmicos matriculados nos 3°, 5°, 

7°, 9° semestres dos cursos de Agronomia e Zootecnia da UFRA.  

Orientador (a) da linha: Prof. Fernando Barbosa Tavares. 

 

2 – Apicultura e Meliponicultura: O discente acompanhará trabalhos de extensão 

relacionados ao desenvolvimento da apicultura e meliponicultura da região, relativos à 

instalação e manejo de apiários, produção e beneficiamento de mel. 

 

Serão disponibilizadas 02 (duas) vagas para acadêmicos matriculados nos 3°, 5°, 7°, 

9° semestres dos cursos de Agronomia e Zootecnia da UFRA.  

Orientador (a) da linha: Profa. Raffaella Castro Lima. 

 

3 – Avicultura: O discente irá adquirir conhecimentos relativos à criação de frangos de 

crescimento lento (caipira), desde implantação do setor.  

 

Serão disponibilizadas 04 (quatro) vagas para acadêmicos matriculados nos 3°, 5°, 

7°, 9° semestres dos cursos de Agronomia e Zootecnia da UFRA. 

Orientador (a) da linha: Profa. Ernestina Ribeiro Dos Santos Neta. 

 

4 – Ambiência e Bem-Estar de Animais de Produção: o discente acompanhará a execução 

de projetos voltados ao diagnóstico bioclimático de ambientes de criação, bem como a 

análise de comportamento de animais de diversas espécies.  

 

Serão disponibilizadas 03 (três) vagas para acadêmicos matriculados nos 3°, 5°, 7°, 

9° semestres dos cursos de Agronomia e Zootecnia da UFRA. 

 Orientador (a) da linha: Profa. Ernestina Ribeiro Dos Santos Neta. 

 

2. Das inscrições: as inscrições estarão abertas de acordo com o campus de destino: 
 

I. Campus Belém:  

a) Local: Secretaria do Curso de Zootecnia / UFRA – Belém. 

b) Período: 08 a 12 de abril de 2019. 

 

II. Campus Parauapebas: 

a) Local: Secretaria Geral do Campus / UFRA – Parauapebas. 

b) Período: 08 a 12 de abril de 2019. 

 

3. Dos documentos: 

3.1 Preenchimento da ficha online de inscrição, disponível em www.nupeas.net 

(https://goo.gl/forms/xcoJD0gG8t0gifkA3) 

 3.2 Entrega presencial de documentos na Secretaria: 

a) Ficha de Inscrição (formulário próprio PROEX) assinada pelo acadêmico; 

b) Uma foto 3 x 4. 

 

 

 4. Das condições exigidas para a participação no Treinamento: 

 

4.1 Quanto ao Acadêmico: 

http://www.nupeas.net/
https://goo.gl/forms/xcoJD0gG8t0gifkA3


 

 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFRA; 

b) Ter disponibilidade para se dedicar no mínimo 12 horas semanais, às atividades 

referentes ao cumprimento do Plano de Trabalho a ser estipulado pelo coordenador do 

Treinamento. 

 

4.2 Quanto ao Coordenador: 

 

a) Não estar licenciado ou afastado da UFRA, a qualquer título, no período da execução da 

ação de extensão, exceto, quando no caso de servidores afastados para programas de pós-

graduação cuja dissertação ou tese for produto de projetos de extensão devidamente 

cadastrado e ativo na PROEX; 

b) Comprometer-se a treinar, orientar e acompanhar o Acadêmico nas distintas fases do 

trabalho, incluindo a elaboração de relatórios bimestral e final; 

c) Apresentar, ao longo e no encerramento da ação de extensão, os relatórios bimestral e 

final à PROEX, para fins de registro e emissão de certificado ao discente; 

d) Comprometer-se a enviar à PROEX um mapa de frequência bimestral dos Acadêmicos, 

devidamente assinada pelos responsáveis pelo Treinamento, até o dia 5º dia útil do mês 

subsequente ao bimestre. 

 

5. Do Processo de Seleção: 
 

5.1 O Coordenador/Orientador do Treinamento fará a seleção dos candidatos, em data 

previamente definida mediante contato do Orientador diretamente com os Candidatos por e-

mail. 

5.2 O processo Seletivo constará de entrevista e análise do desempenho acadêmico dos 

candidatos. 

5.2.1 – A entrevista será realizada conforme calendário previamente disponibilizado por 

cada orientador de linha, e será realizado em cada Campus. 

 

6. Das disposições gerais: 
 

a) Em hipótese alguma será aceita a inscrição com documentação incompleta ou fora do 

prazo estabelecido neste Edital; 

b) Para quaisquer esclarecimentos relativos a este Edital, os interessados deverão procurar a 

Coordenação do NUPEAN; 

c) Os casos omissos serão analisados pela PROEX; 

d) Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

          

                                   

Belém, 28 de março de 2019. 

 

EDUARDO DO VALLE LIMA 

Pró-Reitor de Extensão 


