
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR - 2018/2019, 12/2019/PROPE de 22

de
fevereiro de 2019

DO PROCESSO SELETIVO E JULGAMENTO DOS CANDIDATOS

Art.1º A seleção dos candidatos ao PPGBiotec será realizada pela Comissão do Programa 
de Pós-graduação, e constará de 02 (duas) etapas, sendo:
I. Etapa I (eliminatória e classificatória):  Apresentação do plano de estudos. O candidato

disporá de no máximo 15 minutos para apresentar o plano de estudos a ser desenvolvido
no doutorado sanduíche e a banca disporá de até 15 minutos para arguição do candidato
acerca do projeto. Esta etapa será filmada. Para fins de avaliação da apresentação do plano
de estudos serão considerados os critérios definidos no ANEXO I deste edital. O candidato
terá a seu dispor equipamento (Datashow) para projeção da apresentação. Será permitido o
uso do notebook do próprio candidato para a apresentação do plano de estudos.
III. Etapa II (classificatória):  avaliação do Currículo Lattes atualizado na Plataforma Lattes
do  CNPq.  Serão  considerados,  para  efeito  de  pontuação,  os  certificados  e  demais
comprovantes de atividades desenvolvidas somente entre 2014 até o último dia de inscrição
deste processo seletivo, ou seja, 8 de fevereiro de 2019. Para fins de avaliação do Currículo
serão consideradas as atividades, de acordo com o ANEXO II deste Edital. Os documentos
comprobatórios devem ser anexados na ordem em que aparecem no currículo. O candidato
que anexar documentos fora da ordem descrita no currículo ou fora do período supracitado
não terá computado os pontos correspondentes a esses documentos.

§1º A cada uma das etapas (Etapas I e II), serão atribuídas notas nas avaliações de 0,0
(zero) a 10,0 (dez) pontos.

§ 2º Estará apto a realizar a Etapa II o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,0 na 
Etapa I.
§ 3º O local e horário de realização da Etapa I será divulgado na homepage do Programa. 

Art. 2º Será considerado aprovado o candidato que obtiver as notas das etapas I e II iguais 
ou superiores a 6,0 (seis).
§ 1º A nota final (NF), para fins de classificação dos candidatos será calculada pela soma 
simples das notas obtidas nas etapas I e II.
§ 2º No caso de empate na nota final (NF), será considerado como critério de desempate a 
nota da etapa II.



Art.  3º  Serão  selecionados  aqueles  candidatos  que,  pela  ordem  decrescente  de
classificação, de acordo com a nota final, preencherem o número de vagas oferecidas neste
edital.
§ 1º  O candidato poderá ser aprovado, mas não selecionado, observando-se o número de
vagas disponibilizadas.

Divinópolis, 05 de fevereiro de 2019.

Prof. Dra. Luciana A. R. dos Santos Lima
Vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia

Universidade Federal de São João del-Rei



ANEXO I

CRITÉRIOS E RELATORIO DE AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE
ESTUDOS PELO CANDIDATO

Código do (a)
Candidato(a):

Título do projeto:

Membro da banca
examinadora:

Data:          /           /2019

Critérios avaliados Pontuação
máxima

Pontuação
obtida

Observação

1. Conhecimento, originalidade e 
relevância do tema proposto no projeto.

2,5 pontos

2. Clareza, objetividade e atualidade na 
apresentação do projeto e nas respostas
durante a arguição.

2,5 pontos

3. Articulação do projeto proposto com a
área e as atividades desenvolvidas no 
Programa de Pós-Graduação em 
Biotecnologia da UFSJ

1,0 pontos

4. Exequibilidade e adequação do projeto 
ao período de execução.

1,5 pontos

5. Adequação da metodologia aos
objetivos propostos

1,0 ponto



6. Distribuição e adequação do conteúdo 
ao tempo de apresentação.

0,5 ponto

7. Uso correto da língua portuguesa e da 
linguagem técnico-científica.

1,0 ponto

OBS: Tempo de apresentação: máximo
15 minutos. Caso o tempo seja 
ultrapassado, o candidato não pontuará
nesta etapa e estará automaticamente 
eliminado, conforme Art. 8º (Etapa I).

Total 10,0 pontos



ANEXO II

ITENS PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO Lattes (0 a 10 pontos) – Período entre 
2014 e 2019

Nome do Candidato:                                                                                                              

Item Pontuação
individual

Pontuação No. 
Anexo

1. Produção Técnico-Científica (máximo 6,0 pontos)

1.1 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) 
em periódico com fator de impacto maior ou igual a 3,0 
(como primeiro autor ou autor para correspondência)

1,5 cada

1.2 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) 
em periódico com fator de impacto maior ou igual a 3,0 
(como co-autor)

1,0 cada

1.3 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) 
em periódico com fator de impacto de 2,0 a 2,999 (como 
primeiro autor ou autor para correspondência)

1,3 cada

1.4 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) 
em periódico com fator de impacto de 2,0 a 2,999 (como co-
autor)

0,8 cada

1.5 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) 
em periódico com fator de impacto de 0,1 a 1,999 (como 
primeiro autor ou autor para correspondência)

1,0 cada

1.6 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) 
em periódico com fator de impacto de 0,1 a 1,999 (como co-
autor)

0,5 cada

1.7 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) 
em revistas indexadas sem fator de impacto
(como primeiro autor ou autor para correspondência)

0,5 cada

1.8 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) 
em revistas indexadas sem fator de impacto (como co-autor)

0,3 cada



1.9 Artigo completo publicado em anais de evento científico 
Internacional ou nacional

0,4 cada

1.10 Resumo publicado em anais de evento científico 
nacional ou internacional

0,2 cada

1.11 Coordenação de evento científico nacional ou 
internacional

0,4 cada

1.12 Coordenação de evento científico regional 0,2 cada

1.13 Participação em comissão organizadora de evento 
científico nacional ou internacional

0,2 cada

1.14 Participação em comissão organizadora de evento 
científico regional

0,1 cada

1.15 Palestra, conferência proferida, apresentação de 
trabalho ou membro de mesa redonda em evento científico 
nacional/ internacional

0,2 cada

1.16 Palestra, conferência proferida, apresentação de 
trabalho ou membro de mesa redonda em evento científico 
regional

0,1 cada

1.17 Bolsista de iniciação científica 0,2 por
ano

1.18 Bolsista PET ou de extensão 0,1 por
ano

1.19 Iniciação científica voluntária ou PET 0,1 por
ano

1.20 Autoria de livro com ISBN (editora internacional) 1,0 cada

1.21 Autoria de livro com ISBN (editora nacional) 0,7 cada

1.22 Organizador/editor de livro com ISBN (editora 
internacional)

0,4 cada

1.23 Organizador/editor de livro com ISBN (editora nacional) 0,3 cada

1.24 Autoria de capítulo de livro com ISBN (editora 
internacional)

0,6 cada



1.25 Autoria de capítulo de livro com ISBN (editora nacional) 0,4 cada

1.26 Tradução de livro com ISBN 0,3 cada

1.27 Tradução de capítulo de livro com ISBN 0,2 cada

1.28 Licenciamento ou transferência de tecnologia com
certificado por emitido por órgão competente

3,0 cada

1.29 Patentes concedidas com certificado emitido em órgão 
Competente

2,0 cada

1.30 Patentes depositadas com certificado emitido em órgão
competente

1,5 cada

1.31 Registro de software com certificado emitido por órgão 
competente

1,5 cada

1.32 Assessoria, consultorias, perícia ou auditoria científica, 
técnica e/ou administrativa certificadas por autoridade 
competente

0,1 por 
assessoria

1.33 Participação em cursos de curta duração de até 20h 
máximo

0,1 por
curso

1.34 Participação de cursos de curta duração com mais 
de 20h

0,2 por
curso

1.35 Participação em eventos técnico-científicos 
(congressos ou e similares) com duração de 16h ou mais

0,1 por
evento

*SOMA ABSOLUTA 1:

SOMA 1: (MÁXIMO 6 PONTOS)

2. Atividades de Ensino (máximo 3,0 pontos)

2.1 Atividade de magistério no ensino fundamental e médio 0,3 por 
semestre

2.2 Atividade de magistério superior na graduação 0,5 por 
semestre

2.3 Curso ministrado em evento científico ou de extensão 0,3 por
curso

2.4 Monitoria em curso de graduação 0,2 por 
semestre



2.5 Orientação e/ou supervisão de estágios curriculares ou
de interesse curricular

0,3 por 
semestre

2.6 Orientação ou Co-orientação de trabalho de conclusão 
de curso de Graduação

0,2 cada

SOMA ABSOLUTA 2:

SOMA 2: (MÁXIMO 3,0 PONTOS)

3 Atividades administrativas e outras (1,0 ponto)

3.1 Coordenador de curso de graduação 0,3 por
ano

3.2 Membro de conselho universitário, órgãos colegiados e 
comissões permanentes

0,3 por 
comissão

3.3 Participação em banca examinadora de defesa de
trabalho de conclusão de curso de Graduação, exceto
orientador e co-orientador

0,2 por
banca

SOMA ABSOLUTA 3:

SOMA 3: (MÁXIMO 1,0 PONTO)

NOTA TOTAL: (SOMA 1 + SOMA 2 + SOMA 3)

NOTA FINAL
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