
OPORTUNIDADE DE BOLSAS 

 

Bolsa de Mestrado - FAPESP em Nutrição de Ruminantes 

 

Nº:  

Área de conhecimento: Nutrição de Ruminantes 

Área de atuação: Nutrição Aplicada a Produção de Bovinos de Corte 

Instituição/Unidade: Instituto de Zootecnia, Centro de Pesquisa de Bovinos de Corte, 

Sertãozinho-SP 

Projeto FAPESP: Efeito do aumento dos níveis de proteína não degradada no rúmen em dietas 

para bovinos de corte / implantação de sistemas in vitro (fermentadores de fluxo contínuo e 

produção de gases) para estudos de nutrição de ruminantes 

Nº do processo FAPESP: 2018/19743-7 

Coordenador: Dr. Eduardo Marostegan de Paula 

Quantidade de vagas: 1 

Início: 01/08/2019 

Publicado em: 17/06/2019 

Data limite para inscrições: 01/07/2019 

Localização: Rodovia Carlos Tonanni, km 94 - SP 333, Caixa Postal 63, CEP 14160-900, 

Sertãozinho/SP 

E-mail para inscrições: emarostegandepaula@gmail.com 

 

O Instituto de Zootecnia torna público a abertura de inscrições para candidatura de uma bolsa de 

mestrado na área de nutrição de ruminantes com ênfase no desenvolvimento de pesquisas em 

sistemas in vitro, a ser desenvolvido no Centro de Pesquisa de Bovinos de Corte do Instituto de 

Zootecnia (IZ) em Sertãozinho/SP. A missão do Instituto de Zootecnia é desenvolver e transferir 

tecnologia e insumos para a sustentabilidade dos sistemas de produção animal, buscando 

inovações tecnológicas para promover a produtividade, qualidade e diversidade da produção 

animal. Nós procuramos por um candidato interessado em trabalhar na área de Nutrição de 

Ruminantes que se enquadre no tema “Efeito do aumento dos níveis de proteína não degradada 

no rúmen em dietas para bovinos de corte / Implantação de sistemas in vitro (fermentadores de 

fluxo contínuo e de produção de gases)”.  

1. Para a referida vaga é necessário que o candidato preencha os seguintes requisitos: 

1.1. Possuir graduação em Zootecnia, Medicina Veterinária, ou áreas afins;  

1.2. Possuir experiência em Nutrição de Ruminantes; 

1.3. Possuir experiência internacional com desenvolvimento de projeto de pesquisa; 



1.4. Possuir habilidade de trabalhar de forma independentemente e em colaboração em grupo de 

pesquisa multidisciplinar; 

1.5. Possuir conhecimento da língua inglesa para leitura, redação científica e conversação. 

 

2. Os documentos para inscrição são: 

2.1. Súmula curricular nos modelos da FAPESP (máximo de 4 páginas – 

http://www.fapesp.br/en/6351); 

2.2. Contato de 2 referências; 

O currículo dos candidatos, com experiência comprovada nos tópicos descritos acima, são 

elementos-chave no processo de seleção. Os documentos deverão ser enviados eletronicamente 

(em um único PDF) para o coordenador do projeto, pelo e-mail emarostegandepaula@gmail.com 

e com o título “Bolsa Mestrado FAPESP (Proc. 2018/19743-7)”. Qualquer dúvida ou 

esclarecimento sobre o referido edital, entrar em contato com o pesquisador responsável através 

do e-mail acima mencionado. 

mailto:emarostegandepaula@gmail.com

