
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS – MESTRADO E DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL – 
APROVADA EM REUNIÃO DO COLEGIADO DO PPGCA EM 11/04/2016 

PÓS GRADUANDO (NOME COMPLETO):  
CURSO: (   ) MESTRADO    (   ) DOUTORADO 
INGRESSO (SEMESTRE/ANO): 

1- PÓS GRADUAÇÃO  Nº de identificação do documento Nº total de documentos Pontuação total 
Pós -graduação Latu sensu 20 pontos (máximo de 40 pontos)    
Residência ou Aprimoramento/ano 20 pontos (máximo de 40 pontos)    
SUBTOTAL      

2- ATIVIDADE DE DOCÊNCIA Máximo de 60 pontos Nº documento (nº meses/ semestre) Total de meses/semestre Pontuação total 
Docência em ensino superior1  10 pontos/ semestre (máximo de 60 

pts) 
   

SUBTOTAL      
3- PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA  Nº de identificação do documento Nº total de documentos Pontuação total 

Livro (ISBN) Livro: 60 pontos    
Capítulo: 20 pontos    

Artigos em periódicos com corpo editorial 
indexados CAPES (autor ou co-autor).  

A1: 50 pontos    
A2: 40 pontos    
B1: 35 pontos    
B2: 30 pontos    
B3: 20 pontos    
B4: 10 pontos    
B5 ou não qualis: 5 pontos 
(incluindo trabalho completo em 
anais de eventos) 

   

Resumo simples ou resumo expandido ou 
resumo completo em Anais de Eventos2 

Internacional: 5 pontos    
Nacional: 3 pontos    
Regional: 2 pontos    

SUBTOTAL       
4- OUTRAS ATIVIDADES  Nº documento (nº semestre/hora) Total de semestre/hora Pontuação total 

Atuação como Bolsista remunerado ou 
voluntário (apenas durante o curso de 
graduação)3 

Pesquisa 10 pontos/semestre    
Monitoria 7 pontos/semestre    
Extensão 7 pontos/semestre    
    

SUBTOTAL      
5- CRÉDITOS CURSADOS NA PÓS 

GRADUAÇÃO4 
Máximo 24 créditos Nº documento (nº créditos) Total de créditos Pontuação total 

Como aluno regular 3pontos / créditos    
Como aluno especial 2 pontos / créditos    
SUBTOTAL      
TOTAL     



1: Deve-se apresentar comprovante (Recolhimento de INSS ou carteira profissional ou declaração emitida pelo setor de Recursos Humanos da instituição contratante). Somente serão 
pontuados semestres completos de atividade em docência.  
2: Deve-se apresentar o texto publicado no evento, bem como cópia do sumário que comprove a publicação do resumo no evento em questão. Somente serão pontuados como resumos 
internacionais se estiverem em inglês. 
3: Nesse item serão pontuados somente se o aluno for bolsista remunerado ou voluntário. Não será pontuado aluno participante em projeto de pesquisa ou extensão . Serão aceitos somente 
comprovantes oficiais emitidos por Instituições de Ensino (Direção ou Pró Reitoria de Pesquisa/Extensão/Ensino) e Agências de Fomento (CNPq, CAPES, FAPESC). Não serão aceitos 
declarações emitidas pelo próprio orientador do aluno.  
4: Para créditos cursados serão computados apenas o limite de créditos exigidos pelo programa, até 24 créditos para o mestrado e até 24 créditos para o doutorado. Para Bolsas de Doutorado 
não serão computados os créditos cursados no Mestrado. Somente serão computados os créditos comprovados através da comprovação de histórico escolar com conceito obtido na disciplina 
cursada 
 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

1) Artigo completos publicados em periódicos  
2) Resumos Publicados em Anais de Eventos 
3) Créditos Cursados como Aluno Regular 
4) Data de nascimento (acadêmico com data de nascimento mais velha tem prioridade) 

 
 
 
 
LAGES ____ DE ______________________ DE ______.  
 
 
 
ASSINATURA: ____________________________________________ 


