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EDITAL DE BOLSAS MESTRADO EM ZOOTECNIA - PPGZO 
 

A comissão de bolsas do PPGZO definiu os seguintes critérios para a obtenção e 
manutenção de bolsa de mestrado Demanda Social junto a Capes, sendo os critérios definidos a 
seguir: 

 
Seleção anual para bolsas disponíveis: 
 1 - O aluno classificado na primeira colocação geral terá bolsa garantida se o mesmo 
cumprir as normas para a obtenção de bolsa de Demanda Social da Capes; 
 2 – As demais bolsas disponíveis serão disputadas pelos candidatos novos e também pelos 
alunos regulares não contemplados com bolsa: 
  a) Serão priorizados os alunos regulares já cursando o mestrado sem bolsa ou vínculo 
empregatício, sendo considerado com peso máximo 10 (dez) na sua pontuação; os ingressantes no 
ano corrente terão peso máximo 9 (nove) na sua pontuação. Esse um ponto será obtido pela média 
ponderada das disciplinas cursadas pelo aluno regular, sendo conceito A (100%) e B (50%). 

b) Para a avaliação, 70% da nota será o currículo vitae (conforme critérios de 
seleção do PPGZO) e 30% da nota será a prova de ingresso com peso 100 (para alunos novos) 
ou o conceito das disciplinas já cursadas (conforme peso dos conceitos no regulamento do 
curso). 

 
Manutenção de bolsa para os alunos já contemplados: 
- Anualmente serão avaliadas as notas nas disciplinas cursadas, sendo que: 
 1 - O aluno deve manter no mínimo conceito B nas disciplinas cursadas (de acordo com os 
critérios adotados pela reunião de colegiado do PPGZO); 
 2 - O aluno não deve apresentar conceito C, D ou E nas disciplinas cursadas; 
 3 - Caso o aluno não cumpra um dos requisitos acima, a bolsa será repassada para o próximo 
candidato da lista classificatória do ano corrente; 
 Será avaliada a regularidade nos conceitos das disciplinas para o repasse da bolsa a outro 
aluno no período anual, sendo mais bem avaliado o aluno que mantiver em todas as disciplinas 
conceitos mais altos.  

 

OBS: Casos não contemplados serão posteriormente discutidos na comissão de bolsas e colegiado. 
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