
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

  PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO PRPG/UFLA Nº 037/ 2022 

 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, no uso de suas atribuições, torna pública a 

retificação dos itens 7 e 8 do Anexo I do  Edital PRPG Nº 011/2022 de Seleção do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da Produção Animal 

(PPGCTPA) da Universidade Federal de Lavras para ingresso no 2º semestre letivo 

de 2022.  

 

ANEXO I - PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

PRODUÇÃO ANIMAL 

Onde se lê: 

7. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

MESTRADO 

Etapa Descrição da Etapa 
Pontuação  

 
Peso 
(%) 

Tipo 
(Eliminatória 
ou 
classificatória) 

1 Curriculum vitae 

0 a 100 pontos 
(Para aprovação 

será exigida a 
pontuação mínima 

de 50 pontos) 

30 
Eliminatória e 
Classificatória 

2 
Análise do Pré-
Projeto escrito 

0 a 100 pontos 
(Para aprovação 

será exigida a 
pontuação mínima 

de 50 pontos) 

30 
Eliminatória e 
Classificatória 

3 
Arguição Técnica do 
Pré-Projeto 

0 a 100 pontos 
(Para aprovação 

será exigida a 
pontuação mínima 

de 50 pontos) 

40 Classificatória 

 

Leia-se: 

MESTRADO 

Etapa Descrição da Etapa 
Pontuação  

 

Peso 

(%) 

Tipo 

(Eliminatória 

ou 

classificatória) 



1 Curriculum vitae 
0 a 100 pontos  

30 Classificatória 

2 
Análise do Pré-

Projeto escrito 

0 a 100 pontos 

(Para aprovação 

será exigida a 

pontuação mínima 

de 50 pontos) 

30 
Eliminatória e 

Classificatória 

3 
Arguição Técnica do 

Pré-Projeto 

0 a 100 pontos 

(Para aprovação 

será exigida a 

pontuação mínima 

de 50 pontos) 

40 Eliminatório 
Classificatória 

 

  

Onde se lê: 

8. DO DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO POR ETAPA 

MESTRADO 

 

ETAPA 01 

Nesta etapa, o Curriculum vitae comprovado (NÃO É CURRÍCULO LATTES) 
do(a) candidato(a) será pontuado de acordo com os critérios detalhados na 
Tabela de pontuação de currículos (Tabela 01, ANEXO A). O currículo deve 

conter os seguintes itens: 
A) Identificação do candidato, com foto e dados pessoais (nome completo, 
endereço, CPF, e-mail); 
B) Cópia do diploma de Graduação. 
C) Experiência Profissional; 
D) Capacitação; 
E) Produção Científica e Técnica. 

 

É obrigatório que o(a) candidato(a) descreva e comprove suas atividades na 
sequência de pontuação da Tabela 01 (ANEXO A), em ordem cronológica 
decrescente (da atividade mais recente  para a mais antiga). Caso os 
documentos comprobatórios não estejam devidamente organizados (sequência e 
cronologia), o(a) candidato(a) poderá ser penalizado(a) com a não 
valoração do currículo na sua pontuação geral. Ressalta-se que só serão valoradas 
as atividades que estão descritas na Tabela 01 (ANEXO A). 

A avaliação do currículo será baseada na soma de pontos de todas as atividades 
realizadas pelo(a) candidato(a) nos últimos 5 (cinco) anos, conforme os 
critérios estabelecidos na Tabela 01 (ANEXO A). As atividades realizadas entre 5 
(cinco) e 10 (dez) anos valerão 50% (cinquenta por cento) do valor total e tempo 

superior a 10 (dez) anos não serão contabilizados. 
Para o currículo de maior pontuação será atribuído o valor de 100 pontos e os 
demais receberão pontuação relativa. 
 

Leia-se: 



8. DO DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO POR ETAPA 

MESTRADO 

 

ETAPA 01 

Nesta etapa, o Curriculum vitae comprovado (NÃO É CURRÍCULO LATTES) 

do(a) candidato(a) será pontuado de acordo com os critérios detalhados na 
Tabela de pontuação de currículos (Tabela 01, ANEXO A). O currículo deve 
conter os seguintes itens: 
A) Identificação do candidato, com foto e dados pessoais (nome completo, endereço, 

CPF, e-mail); 
B) Cópia do diploma de Graduação. 

C) Experiência Profissional; 
D) Capacitação; 
E) Produção Científica e Técnica. 

 
É obrigatório que o(a) candidato(a) descreva e comprove suas atividades na 
sequência de pontuação da Tabela 01 (ANEXO A), em ordem cronológica 
decrescente (da atividade mais recente  para a mais antiga). Caso os 
documentos comprobatórios não estejam devidamente organizados (sequência e 
cronologia), o(a) candidato(a) poderá ser penalizado(a) com a não 
valoração do currículo na sua pontuação geral. Ressalta-se que só serão valoradas 
as atividades que estão descritas na Tabela 01 (ANEXO A). 

A avaliação do currículo será baseada na soma de pontos de todas as atividades 
realizadas pelo(a) candidato(a) nos últimos 5 (cinco) anos, conforme os 

critérios estabelecidos na Tabela 01 (ANEXO A). As atividades realizadas entre 5 
(cinco) e 10 (dez) anos valerão 50% (cinquenta por cento) do valor total e tempo 
superior a 10 (dez) anos não serão contabilizados. 
 

Onde se lê: 

ETAPA 03 

Cada examinador deverá atribuir a cada candidato, para cada item previsto, uma 
nota entre zero e o total de pontos de cada item, com uma casa decimal, o que 
resultará em uma nota final entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, com uma casa 
decimal. A nota final na etapa de Arguição técnica será a média aritmética das 
notas dos examinadores. Os potenciais orientadores que participarem da 
arguição não emitirão nota aos candidatos. Serão desclassificados os candidatos 
que obtiverem pontuação inferior a 60 pontos. 
 

Leia-se: 

ETAPA 03 

Cada examinador deverá atribuir a cada candidato, para cada item previsto, uma 
nota entre zero e o total de pontos de cada item, com uma casa decimal, o que 
resultará em uma nota final entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, com uma casa 
decimal. A nota final na etapa de Arguição técnica será a média aritmética das 
notas dos examinadores. Os potenciais orientadores que participarem da 
arguição não emitirão nota aos candidatos. Serão desclassificados os candidatos 



que obtiverem pontuação inferior a 50 pontos. 
 

Onde se lê: 

ANEXO A 

Observações: 

- Não serão pontuados itens não comprovados. 

-  Caso o candidato não pontue em algum item, a descrição do referido item 

deverá permanecer na tabela acompanhado do preenchimento da pontuação 

“zero” pelo candidato. 

-  A tabela de pontuação do currículo devidamente preenchida pelo(a) 

candidato(a) deverá ser obrigatoriamente acompanhada por sua 

documentação comprobatória correspondente, numerada conforme sequência 

da Tabela 01 deste ANEXO A, em ordem cronológica decrescente (da 

atividade mais recente para a mais antiga). Caso os documentos 

comprobatórios não estejam devidamente organizados (sequência e 

cronologia), o(a) candidato(a) poderá ser penalizado(a) com a não valoração 

do currículo na sua pontuação geral. Ressalta-se que só serão valoradas as 

atividades que estão descritas na Tabela 01 deste ANEXO A. 

- A comprovação de resumos, artigos, livros, capítulos e boletins técnicos 

deverá ser feita com a cópia da 1ª página, onde conste o nome dos autores. 

No caso de livros, capítulos e boletins técnicos também deverá ser 

apresentada a página onde conste o ISBN e o conselho editorial da 

publicação. 

- Para o currículo de maior pontuação será atribuído o valor de 100 pontos 

e os demais receberão pontuação relativa. 

- A avaliação  do  currículo    será    baseada    na    soma     de     pontos     

de todas as atividades realizadas pelo(a) candidato(a) nos últimos 5 (cinco) 

anos, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 01 deste ANEXO A. As 

atividades realizadas entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos valerão 50% (cinquenta 

por cento) do valor total e tempo superior a 10 (dez) anos não serão 

contabilizados. 

 

Leia-se: 

ANEXO A  

Observações: 

- Não serão pontuados itens não comprovados. 

-  Caso o candidato não pontue em algum item, a descrição do referido item 

deverá permanecer na tabela acompanhado do preenchimento da pontuação 

“zero” pelo candidato. 

-  A tabela de pontuação do currículo devidamente preenchida pelo(a) 

candidato(a) deverá ser obrigatoriamente acompanhada por sua 

documentação comprobatória correspondente, numerada conforme sequência 

da Tabela 01 deste ANEXO A, em ordem cronológica decrescente (da 



atividade mais recente para a mais antiga). Caso os documentos 

comprobatórios não estejam devidamente organizados (sequência e 

cronologia), o(a) candidato(a) poderá ser penalizado(a) com a não valoração 

do currículo na sua pontuação geral. Ressalta-se que só serão valoradas as 

atividades que estão descritas na Tabela 01 deste ANEXO A. 

- A comprovação de resumos, artigos, livros, capítulos e boletins técnicos 

deverá ser feita com a cópia da 1ª página, onde conste o nome dos autores. 

No caso de livros, capítulos e boletins técnicos também deverá ser 

apresentada a página onde conste o ISBN e o conselho editorial da 

publicação. 

- A avaliação do currículo será baseada    na    soma     de     pontos     de 

todas as atividades realizadas pelo(a) candidato(a) nos últimos 5 (cinco) 

anos, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 01 deste ANEXO A. As 

atividades realizadas entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos valerão 50% (cinquenta 

por cento) do valor total e tempo superior a 10 (dez) anos não serão 

contabilizados. 

 

Lavras, 13 de abril de 2022. 

 

 

 

ADELIR APARECIDA SACZK 

Pró-Reitora de Pós-Graduação 
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