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ANEXO 4: PONTUAÇÃO DE CURRÍCULOS DO PROCESSO SELETIVO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA - PPGZoo: 

 

Item avaliado Sub-item Pontuação 
 
Produção científica 
(relacionada à área do 
Programa – máximo de 6 
pontos) 

Participação em Programa 
de Iniciação Científica 

0,5 pontos/semestre 

Trabalho publicado em 
evento científico (resumo 
simples) Primeiro autor 

0,25 ponto/trabalho 

Trabalho publicado em 
evento científico (resumo 
expandido/completo) 
(Primeiro autor) 

0,50 ponto/trabalho 

Trabalho publicado em 
evento científico (resumo 
expandido/completo) 
(Coautor) 

0,25 ponto/trabalho 

Artigo publicado em 
periódico cientifico 
nacional ou com aceite de 
publicação  
(Primeiro autor) 

2,0 pontos/trabalho 

Artigo publicado em 
periódico cientifico 
nacional ou com aceite de 
publicação  
(Coautor) 

1,0 pontos/trabalho 

Artigo publicado em 
periódico cientifico 
internacional (QUALIS 
CAPES A1 ou A2) ou com 
aceite de publicação  
(Primeiro autor) 

3,0 pontos/trabalho 

Artigo publicado em 
periódico cientifico 
internacional (QUALIS 
CAPES A1 ou A2) ou com 
aceite de publicação  
(Coautor) 

1,5 pontos/trabalho 
 
 
 
 

 



 
 

Capítulo de livro  
 

0,25 ponto/trabalho 

Titulação (máximo de 
1,0 ponto) 

Curso de especialização 
concluído na área do 
Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia  
 

0,50 ponto/curso 

Experiência profissional 
(nos últimos três anos, 
máximo de 2,0 pontos). 
 
 

Atividade técnica 
relacionada com a área do 
Programa 

0,25 ponto/ano 

Atividade de docência no 
magistério superior em 
disciplina afim com a área 
do Programa 

0,50 ponto/ano 

Atividade de docência no 
ensino médio em disciplina 
afim com a 0,25 ponto/ano 
área do Programa 

0,25 ponto/ano 

Outros (nos últimos três 
anos, máximo de 1,0 
ponto) 

Atividade de monitoria em 
disciplina afim com a área 
do Programa 

0,25 
ponto/disciplina/semestre 

 Participação em comissão 
organizadora de evento 
científico na Área do 
Programa 

0,125 ponto/evento 

 Participação em banca de 
avaliação de trabalho de 
conclusão de curso em 
tema relacionado com a 
área do Programa 

0,125 ponto/banca 

 

 

Critérios de avaliação para pontuação do histórico escolar do curso de graduação: 
 

Nota Conceito Pontuação 
≥ 9,0 A 3 
≥ 7,0 e < 9,0  B 2 
< 7,0  C 1 

 

Atribuir-se-á nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos ao Histórico Escolar. 

 Nota Final do Histórico Escolar (NFHE) será calculada conforme equação abaixo:  

NFHE (0 a 10) = [ (número de disciplinas com conceito A x 3) + (número de disciplinas 
com conceito B x 2) + (número de disciplinas com conceito C x 1)] / número de total de 
disciplinas. 


