
RESOLUÇÃO 04/2018 

Regulamenta a seleção para Bolsas 

de Mestrado e Doutorado no 

Programa de Pós-Graduação em 

Zootecnia 

 

Dos critérios de seleção de Bolsas para Doutorado 

Art. 1o. Para a seleção de bolsas para o Doutorado, será realizada a avaliação do 

curriculum vitae entregue no momento da inscrição para o processo seletivo.  

Art. 2o. Os alunos aprovados no processo seletivo pelo Edital Regular (ampla 

concorrência e reserva para candidatos negros) e pelo Edital Suplementar (indígenas e 

deficientes) serão agrupados, independentemente da área e/ou sub-área de concentração. 

Art. 3o. Alunos do Programa de anos anteriores que estejam sem bolsa poderão participar 

da seleção de bolsas, entregando o curriculum vitae atualizado, na secretaria do Colegiado 

do Programa de Pós Graduação em Zootecnia, no mesmo período da inscrição do 

processo seletivo do ano corrente da seleção. 

Art. 5o. Os currículos vitae serão pontuados de acordo com Barema aprovado pela 

Comissão de Bolsas. O Barema será divulgado junto com os Editais Regular e 

Suplementar de Seleção de Doutorado. 

Art. 6o. O resultado será divulgado em ordem decrescente e serão contemplados os 

candidatos de acordo com a disponibilidade de bolsas do Programa. 

Art. 7o. Os primeiros colocados serão agraciados com Bolsas do CNPq, FAPEMIG e 

CAPES de acordo com a disponibilidade. 

 

Dos critérios de seleção de Bolsas para Mestrado 

Art. 1o. Para a seleção de bolsas para o Mestrado, dos candidatos aprovados no processo 

seletivo, serão utilizadas as notas das provas escritas e da avaliação do curriculum vitae 

entregue no momento da inscrição para o processo seletivo.  

Art. 2o. Para candidatos aprovados, as notas das provas escritas serão relativizadas para 

evitar efeitos da área/sub-área escolhida pelo candidato. Ao final da contagem de pontos, 

o candidato aprovado que obtiver maior pontuação de cada área/sub-áera em ampla 

concorrência/cotas para negros/indígenas/deficientes receberá 100,0% na avaliação e os 

demais terão suas notas ajustadas proporcionalmente.    

Art. 3o. As notas dos currículos vitae (que serão pontuados de acordo com o barema 

aprovado pela Comissão de Bolsas) serão relativizadas. O barema será divulgado junto 



com os Editais Regular e Suplementar de Seleção de Mestrado e Doutorado. Desta forma, 

a maior pontuação em ampla concorrência/cotas para negros/indígenas/deficientes 

receberá 100,0% na avaliação e os demais terão suas notas ajustadas proporcionalmente.    

Art. 4o. As notas das provas escritas e do curriculum vitae relativizadas serão 

transformadas em Unidade de Desvio Padrão (UDP), onde UDP = (nota do aluno - nota 

média dos contemporâneos)/desvio padrão dos contemporâneos. 

Art. 5o. A nota final será a soma da nota do curriculum vitae*0,6 somada a nota da prova 

escrita*0,4. 

Art. 6o. Alunos do Programa de anos anteriores que estejam sem bolsa poderão participar 

da seleção de bolsas, entregando o curriculum vitae atualizado, no mesmo período da 

inscrição do processo seletivo do ano corrente da seleção. Será considerada a nota 

relativizada da prova escrita da seleção anterior.  

Art. 7º Os casos omissão serão apreciados pelo Colegiado do Programa. 

Art. 8º Esta RESOLUÇÃO entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
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