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Edital Interno 01/2020 
 

Distribuição de Cotas de Bolsas de Estudo – Mestrado/Doutorado 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia em reunião (Ata 387) 

definiu os critérios de distribuição das bolsas de estudo concedidas pelos órgãos de 

fomento (CAPES e CNPq) para os estudantes aprovados no corrente processo seletivo e 

ingressantes no Programa no primeiro semestre de 2020.  

As bolsas de estudo serão distribuídas de acordo com os méritos dos orientadores 

relativo ao número de publicações de artigos científicos nos estratos superiores do atual 

Qualis (A1; A2; B1) entre os anos 2017 e 2019 (três primeiros anos do quadriênio atual de 

avaliação CAPES). Havendo empate na pontuação entre os docentes foram utilizados os 

seguintes critérios de desempate:  

- Preferência para docente bolsista em produtividade CNPq;  

- Preferência para docente com maior participação de discentes nas suas 

produções científicas;  

- Preferência para docentes com maior número de créditos ofertados em 

disciplinas no PPGZ. 

Será concedida primeiramente uma cota de bolsa para cada docente (tanto no 

mestrado quanto no doutorado), respeitando a ordem de concessão de bolsas (Quadro 1) 

e a ordem de classificação dos seus candidatos no atual processo seletivo. Somente 

poderá ser concedida uma segunda cota de bolsa a um orientador após todos os demais 

professores com discentes aprovados terem sido contemplados com pelo menos uma 

cota de bolsa. Neste caso a distribuição das cotas remanescentes obedecerá novamente 

a ordem apresentada no Quadro 1.  

 

 

 



Quadro 1. Ordem de distribuição de bolsas de estudos para os professores 

orientadores do PPGZ a serem concedidas aos alunos aprovados no processo seletivo 

2020 

Ordem Docente 

1 Arione Augusti Boligon 

2 Carla Harter 

3 Giovani Fiorentini 

4 Cássio Cassal Brauner 

5 Francisco Del Pino 

6 Victor Buttow Roll 

7 Eduardo Schmitt 

8 Eduardo Gonçalves Xavier 

9 Nelson José Laurino Dionello 

10 Isabella Dias Barbosa Silveira 

11 Charles Ferreira Martins 

12 Otoniel Geter Lauz Ferreira 

13 Rogério Folha Bermudes 

14 Stefani Macari 

15 Rafael Aldrighi Tavares 

 

O número de bolsas de estudo CNPQ e CAPES (demanda social) a serem 

distribuídas será de acordo com a disponibilidade de cotas oferecidas ao PPGZ em 2020. 
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