
EDITAL Nº 06/2018 PPGZOO 
EDITAL DE RANQUEAMENTO PARA BOLSAS PPGZOO 

 

 

A Coordenação do curso de Pós-graduação em Zootecnia do Campus UDESC Oeste da Universidade do 

Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições, considerando a decisão do Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, resolve abrir inscrições para ranqueamento dos alunos do 

Mestrado em Zootecnia para bolsa de mestrado do PPGZOO, conforme previsto na Normativa 04/2016:  

 

1 - DAS INSCRIÇÕES 

1.1. Período de inscrição: 16 de julho até 23 de julho de 2018. 

1.2. As inscrições deverão ser entregues na Coordenação do Mestrado em Zootecnia. Nota: O candidato deve 

entregar o pedido e a respetiva documentação exigida em envelope lacrado e identificado, no horário de 

expediente da secretaria. 

1.3. Alunos regulares e ingressantes do PPGZOO poderão inscrever-se nesse edital de ranqueamento, 

conforme prevê Normativa 04/2016. 

1.4. Documentos requeridos: 

1.4.1. Formulário de inscrição (ANEXO I) devidamente preenchido e assinado; 

1.5.2 Currículo Lattes (CNPq), cadastrado na Plataforma Lattes. 

1.5.3  Tabela de pontuação do currículo do aluno (ANEXO II) devidamente preenchido e com 

documentação comprobatória. OBS: As fotocópias comprobatórias dos documentos no ANEXO II 

deverão estar sequencialmente organizadas e numeradas a lápis no canto superior direito da cópia, com 

a numeração correspondente ao item do ANEXO II a que se referem. Exemplo: o comprovante de um 

artigo publicado em revista Qualis A1 deverá conter, no alto da página e a direita, a seguinte anotação: 

III.a.1-Artigo Qualis A1. 

 

2- DO RANQUEAMENTO 

2.1. A conferência dos documentos e o ranqueamento dos candidatos à bolsa de Mestrado em Zootecnia serão 

realizados por uma comissão, formada por: 

- Prof. Diovani Paiano (presidente) 

- Prof. Diego C. Cucco 

- Prof. Rogério Ferreira 

- Representante Discente do PPGZOO Fernando Zimmer 

- Representante discente do PPGZOO Gabriela Galli 

 

2.2. A divulgação do ranqueamento dos alunos para bolsa ocorrerá em até cinco dias úteis após término do 

período de inscrição. 

 

3- DA IMPLANTAÇÃO DA BOLSA 

3.1. Seguirá a Normativa 04/2016 PPGZOO 

 

Chapecó, 16 de julho de 2018. 
 

 

Prof. Diovani Paiano  

Coordenador do PPGZOO UDESC Oeste 

 

  



ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA MESTRADO 

 

1 - NOME COMPLETO: 

 

2 - NATURALIDADE: DATA NASCIMENTO:      /       / 

 

3- ESTADO CIVIL: 

      (    ) Solteiro (a);     (    ) Casado (a);     (     ) Divorciado (a);     (   ) Viúvo (a);     (    ) Outro  

 

4 – CÉDULA IDENTIDADE Nº                        ÓRGÃO EXPEDIDOR: UF: 

 

5 - CPF:  

 

6 - TÍTULO ELEITORAL Nº:  ZONA:           SEÇÃO:         

 

7 - CERTIFICADO MILITAR: 

 

8 – CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADOS 

 INSTITUIÇÃO/LOCAL INÍCIO TÉRMINO 

GRADUAÇÃO    

ESPECIALIZAÇÃO    

MESTRADO    

 

9 – ENDEREÇO DOMICILIAR 

LOGRADOURO (Rua, Avenida etc.): 

Nº: Apto: Fone: 

Celular: Fax: E-mail: 

CIDADE: ESTADO: CEP: 

   

10 – ORIENTADOR: 

 

 

11 - DATA E ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

_________________________, ____/____/_______ 

              (Local) 

  



ANEXO II - CRITÉRIOS PARA PONTUAR OS CURRÍCULOS DOS CANDIDATOS A BOLSA  

Planilha para pontuação do currículo (formação, desempenho acadêmico e produção científica e técnica) dos candidatos 

ao curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia/ Campus UDESC Oeste (1), que deve ser 

preenchida pelo candidato. 

 

I – DESEMPENHO ACADÊMICO(2) Critério N° Total 

Pontos 

a) Curso de Graduação(3)    

1. Média geral obtida na graduação (todas as disciplinas) média geral*5   

b) Curso de Especialização concluído (apenas cursos na área 

de Zootecnia, ou afins)(3)  
 

  

1. Média geral obtida nas disciplinas cursadas Média*2   

c) Mestrado concluído    

1. Média geral obtida nas disciplinas cursadas, ponderada para o 

tempo de duração do curso, em meses(4). 

média*5*24/no 

meses 

  

d) Disciplinas de mestrado ou doutorado cursadas como 

aluno especial ou aluno regular em curso não concluído da 

área de Zootecnia 

 

  

1. Média geral obtida nas disciplinas cursadas ponderada com o 

total de créditos do curso(5) (X=24 para mestrado e 48 para 

doutorado) 

média*5* no 

créd/X)  

  

Total parcial I  

 

II – ATIVIDADES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR(6) Critério N°  Total 

Pontos 

a) Cursos ou estágios na Área ou Afins(7)    

1. Cursos ou estágios 8 a 19 horas presenciais  No *0,5   

2. Cursos ou estágios com 20 a 40 horas presenciais No *1   

3. Cursos ou estágios com 41 a 120 horas presenciais No *2   

4. Cursos ou estágios com 121 a 240 horas presenciais No *3   

5. Cursos ou estágios com mais de 240 horas presenciais No *4   

b) Bolsista(8)    

1. Atuação como Bolsista de Pesquisa No semestres*6   

2.  Atuação como voluntário de Pesquisa (mínimo 12 horas 

semanais) 

No semestres*4   

3. Atuação em outras modalidades de Bolsista ou voluntário 

mínimo de 10 horas semanais (Trabalho, Extensão, Monitoria ou 

entre outras) 

No semestres*3   

4. Bolsista ou voluntário em grupos PET  No semestres*4   

5. Atuação empresa Junior, mínimo de dois semestres. No semestres*2   

c) Participação em eventos     

1. Congressos, simpósios, seminários, workshops ou encontros 

de âmbito nacional ou internacional 

No eventos*3   

2. Congressos, simpósios, seminários, workshops ou encontros 

de âmbito regional ou local 

No eventos*1   

Total parcial II  

 

                                                           
(1) As pontuações sem os respectivos comprovantes serão desconsideradas, sendo pontuada apenas as atividades realizadas após o 

ingresso do candidato na Graduação. Estágio curriculares ou que fazem parte da grade curricular do curso de graduação não serão 

considerados. Apresentação de documentos falsos desclassifica imediatamente o candidato e o sujeita ao regimento geral da UDESC 

e suas respectivas penalidades. 
(2) Caso a avaliação seja emitida por conceitos, considerar: A = 9,0; B = 8,0; C = 7,0; D = 6,0. 
(3) Será pontuado apenas um Curso de Graduação e Especialização. 
(4) Tempo de duração desde o início das aulas da primeira matrícula até a data da defesa (ex.: início em março de 2006 e defesa em 

20/05/2008, tempo = 26 meses, pois em março de 2008 completou 24 meses, em abril 25 e em maio 26). 
(5) No créditos cursados / 24 (1 crédito = 15 horas aula). 
(6) As horas de atividades realizadas em período concomitante serão desconsideradas a partir de 20 horas semanais. 
(7) Certificados sem carga horária definida não serão computados. 
(8) Com certificado expedido pela instituição de ensino ou pelo órgão de financiamento da bolsa, Estágios e atividades. 



III – ATIVIDADES CIENTÍFICAS (Produção Científica) Critério N° Total 

Pontos 

a) Artigos publicados em periódicos científicos    

1. Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis A1(8) No artigos*50   

2. Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis A2(8) No artigos*45   

3. Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis B1(8) No artigos*35   

4. Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis B2(8) No artigos*30   

5. Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis B3(8) No artigos*25   

6. Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis B4(8) No artigos*20   

7. Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis B5(8) No artigos*15   

8. Artigo publicado ou aceito em periódico sem Qualis na área da 

Zootecnia, mas com fator de impacto superior a 0.1.  

No artigos*25   

b) Livros e boletins técnicos publicados    

1. Livro com ISBN  No livros*50   

2. Capítulo de livro com ISBN No capítulos*40   

3. Livro ou capítulo de livro sem ISBN No livro/capít.*20   

4. Boletim técnico No boletins*15   

c) Resumos expandidos publicados em anais de eventos 

científicos (mínimo de 2 páginas em tamanho A4)(9) 

   

1. Resumo expandido em evento internacional No de resumos*8   

2. Resumo expandido em evento nacional  No de resumos*6   

3. Resumo expandido em congresso regional ou local  No de resumos*3   

d) Resumos simples publicados em anais de eventos 

científicos(10) 

   

1. Resumo simples em evento internacional No de resumos*5   

2. Resumo simples em evento nacional No de resumos*3   

3. Resumo simples em evento de âmbito regional ou local No de resumos*2   

e) Artigos em jornal e revistas não científicas No de artigos*1     

f) Palestras    

1. Palestras proferidas em evento internacional No palestras*20   

2. Palestras proferidas em evento nacional No palestras*15   

2. Palestras proferidas em evento Regional ou Local No palestras*5   

Total parcial III  

 

IV - ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS (com vínculo 

empregatício) 

Critério N° Total 

Pontos 

a) Tempo de Magistério Superior     

1. Docência em Cursos de Graduação No semestres*5   

2. Docência em Cursos de Pós-Graduação No semestres*10   

3. Cursos extracurriculares ministrados na especialidade No cursos*1   

b) Orientação de alunos    

1. Monografia ou estágios de conclusão de Cursos "Lato-Sensu" No de orient.*3   

2. Bolsista de Iniciação científica No de orient.*5   

c) Coordenação/participação de projetos de pesquisa  No projetos*3   

d) Coordenação/participação de projetos de extensão  No projetos*2   

e) Participação em Bancas Acadêmicas ou Banca de 

Concurso Público 

No particip.*2   

Total parcial IV  

 

                                                           
(8) Qualis para a área de Zootecnia.  
(9; 10) Trabalhos de um mesmo congresso somente poderá ser pontuado uma vez como resumo (expandido ou simples). Para fins de 

comprovação deve ser entregue uma cópia do resumo publicado e respectivo certificado (O certificado pode ser substituído pela 

Capa dos anais e respectiva ficha catalográfica). 

 



V - ATIVIDADES PROFISSIONAIS NOS ÚLTIMOS 

CINCO ANOS(11)(exceto magistério em ensino superior) 

Critério N° Total 

Pontos 

a) Magistério em ensino fundamental, médio ou 

profissionalizante 

No semestres*3   

b) Atividades profissionais com vínculo empregatício na área 

de conhecimento 

No semestres*2   

c) Orientação de monografia ou estágios de conclusão de 

Curso profissionalizante 

No orient.*1   

d) Participação em bancas de trabalhos de conclusão de 

curso profissionalizante 

No partic.*0,5   

e) Participação em demais bancas acadêmicas de graduação. No partic.*0,3   

Total parcial V  

 

VI - APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO OU 

PROCESSO SELETIVO 

Critério N° Total 

Pontos 

a) Aprovação em Concurso para Magistério Superior No concursos*4   

b) Aprovação em Concurso para cargo profissional No concursos*2   

Total parcial VI  

 

VII -  OUTRAS FUNÇÕES E ATIVIDADES Critério N° Total 

Pontos 

a) Participação em funções administrativas de chefia em 

entidades públicas ou privadas (máximo 5 anos) 

 

No anos*4 

  

b) Desenvolvimento de softwares ou produtos  No produtos*5   

c) Patente de produto ou processo No patentes*10   

d) Prêmios, distinções e láureas acadêmicas No prêmios*2   

e) Organização de eventos científicos em nível nacional e 

internacional 

No eventos*7   

f) Organização de eventos científicos em nível local ou 

regional 

No eventos*2   

g) Membros de Colegiados Universitários No semestres*1   

Total parcial VII  

  

TOTAL GERAL (Parciais I + II + III + IV + V + VI + VII) 

 

 

 

_______________ , __ / ___ / _____,          __________________________ 

Local   Data   Assinatura 

 

 

                                                           
(11) O período deverá ser comprovado, por meio de contrato de trabalho, portaria de nomeação ou carteira de trabalho. Deve ficar 

explicitado a data de início no cargo e data de término. Em caso de atividade ainda em exercício, anexar declaração da autoridade 

competente. 


