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Memorando Comissão de Bolsa e Acompanhamento Discente nº: 61/2021 

De: Prof. Dr. Wilton Ladeira da Silva, Presidente da CBAD 

A/C: Profª. Drª. Heloísa Helena de Carvalho Mello, Coordenadora do PPGZ 

 

Assunto: Instruções para envio de relatório de atividades 2021 realizadas pelos 

alunos contemplados com bolsas CAPES DS. 

 A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do Programa de Pós-

Graduação em Zootecnia (CBAD/PPGZ), da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás, torna público aos interessados, as normas para 

comprovação das atividades realizadas no ano de 2021, pelos alunos contemplados por 

bolsas CAPES-DS do Programa.  

 

1. ENVIO DOS DOCUMENTOS E PONTUAÇÃO 

1.1. Como explicitado na Resolução Interna nº 14 de 25 de junho de 2021, o processo de 

acompanhamento constará da verificação do Desempenho Acadêmico em disciplinas e 

do Relatório Anual de Atividades do Discente. 

1.2. Todos os alunos contemplados com bolsas do Programa (CAPES-DS) deverão 

enviar entre os dias 15 de dezembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022 toda a 

documentação solicitada no presente memorando.   

1.3. O envio dos documentos deverá ser realizado para o e-mail: cbadppgz@gmail.com 

até a data supracitada. 

1.4. O Rendimento Acadêmico em cada disciplina será acompanhado pelo histórico 

escolar atualizado do aluno. Entende-se por atualizado, o histórico que contemple as 

disciplinas cursadas nos semestres 2021/1 e 2021/2. 

1.5. O Relatório Anual de Atividades do Discente deverá ser apresentado como instruído 

no item 1.8 e com as devidas comprovações das atividades realizadas. 

1.6. O envio dos documentos referentes à comprovação das atividades é de inteira 

responsabilidade do aluno, que se compromete a informar dados verdadeiros e auditáveis. 

1.7. Todos os documentos solicitados deverão ser digitalizados em resolução que garanta 

sua leitura e conferência. 

1.8. Para comprovação das atividades, o aluno deverá enviar por e-mail 05 (cinco) 

arquivos com o conteúdo, nome e formato especificados abaixo:  

 

 

Universidade Federal de Goiás 

Escola de Veterinária e Zootecnia 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 

Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente 

 

EVZ/DZO. Avenida Esperança s/nº. Campus Samambaia. CEP: 74.690-900. Fone: 3521-1305. 

https://ppgz.evz.ufg.br/E-mail: ppgzufg@gmail.com 
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Arquivos Anexados Descrição do conteúdo Nome/Formato 

Arquivo 01 

Formulário “1. Relatório de 

acompanhamento discente”. 

Disponível no endereço: 

https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-

formularios-fichas-emitidos-pela-

secretaria-disponibilizados-para-

download 

(Modelo apresentado no Anexo I) 

Nome: formulario 

acompanhamento 

discente 

Formato .doc 

Arquivo 02 

Formulário Padronizado de auto 

pontuação das atividades do discente 

com as respectivas pontuações por 

item e suas respectivas totalizações. 

Disponível no endereço: 

https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-

formularios-fichas-emitidos-pela-

secretaria-disponibilizados-para-

download  

(Modelo apresentado no Anexo II). 

 

Nome: pontuacao 

Formato: .pdf 

Arquivo 03 

Arquivo com as comprovações 

correspondentes dos itens a serem 

pontuados. Os comprovantes 

deverão ser ordenados de acordo 

com o formulário de auto pontuação 

(Anexo II). 

 

Nome: comprovantes 

Formato: .pdf 

Arquivo 04 Histórico Escolar Atualizado 
Nome: historico 

Formato: .pdf 

Arquivo 05 

Descrição das atividades de 

pesquisa. As atividades deverão 

conter os itens apresentados no 

modelo padronizado. 

O documento deverá conter as 

assinaturas do aluno e do orientador. 

 (Modelo apresentado no Anexo III) 

Nome: pesquisa 

Formato: .pdf 

 

1.9. Em qualquer caso em que os arquivos excederem o tamanho máximo de 25 MB, estes 

poderão ser divididos em outros arquivos menores com mesmo nome acrescidos de uma 

numeração sequencial de arquivos (Ex.: Comprovantes 1; Comprovantes 2, 

Comprovantes 3, e assim sucessivamente). 

1.10. As informações prestadas nos formulários serão de inteira responsabilidade do 

aluno, dispondo o PPGZ do direito de solicitar maiores esclarecimentos àquele que não 

apresentar a documentação completa, com preenchimento integral do formulário e/ou se 

fornecer dados inverídicos. 

 

 

 

 

https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-formularios-fichas-emitidos-pela-secretaria-disponibilizados-para-download
https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-formularios-fichas-emitidos-pela-secretaria-disponibilizados-para-download
https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-formularios-fichas-emitidos-pela-secretaria-disponibilizados-para-download
https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-formularios-fichas-emitidos-pela-secretaria-disponibilizados-para-download
https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-formularios-fichas-emitidos-pela-secretaria-disponibilizados-para-download
https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-formularios-fichas-emitidos-pela-secretaria-disponibilizados-para-download
https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-formularios-fichas-emitidos-pela-secretaria-disponibilizados-para-download
https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-formularios-fichas-emitidos-pela-secretaria-disponibilizados-para-download
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2. CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO  

2.1.A pontuação das atividades do discente será feita de acordo com os itens apresentados 

no Anexo II e deverá ser realizada pelo aluno (auto pontuação). 

2.2.  As pontuações mínimas para manutenção de bolsas e os demais critérios para 

avaliação do desempenho acadêmico e das atividades realizadas pelos alunos 

contemplados com bolsas CAPES-DS do PPGZ estão regulamentadas pela Resolução 

Interna nº 14 de 25 de junho de 2021.  

2.3 Após a conferência da auto pontuação feita pelo candidato, a CBAD atribuirá pontos 

a cada item, após a verificação da apresentação dos comprovantes anexados no arquivo 

“comprovantes”. 

2.4. O aluno só receberá a pontuação do item “Atividades de pesquisa” após avaliação 

pela CBAD das informações apresentadas no Anexo III.    

 

3. CRONOGRAMA 

Data Limite para o envio dos documentos 15/01/2022 

Divulgação preliminar dos alunos que 

enviaram o relatório de atividades 
18/01/2022 

Divulgação final dos alunos que enviaram o 

relatório de atividades 
20/01/2022 

Divulgação do resultado preliminar da 

avaliação do acompanhamento discente 
24/01/2022 

Divulgação do resultado final da avaliação 

do acompanhamento discente 
27/01/2022 

 

4. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

4.1. Os alunos poderão requerer recurso da divulgação preliminar e do resultado 

preliminar da avaliação, devendo protocolar a solicitação fundamentada por escrito, e 

enviada por e-mail até 2 (dois) dias úteis após as divulgações preliminares.  

4.2. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail: cbadppgz@gmail.com dentro do 

prazo regulamentado no item 4.1. 

4.2. Os recursos impetrados serão julgados pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento 

Discente do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da EVZ/UFG em tempo hábil em 

caráter não devolutivo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

5.1. Os discentes que não entregarem o relatório de atividades estarão impedidos de 

renovar matrícula no semestre seguinte e consequentemente, serão desligados. 

mailto:cbadppgz@gmail.com
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5.2. A qualquer momento a CBAD poderá solicitar maiores esclarecimentos ao aluno, 

desde que verificada imprecisão ou qualquer falsidade nas declarações ou irregularidades 

nos documentos apresentados. 

5.3. Os casos omissos na Resolução citada, serão deliberados pela Comissão 

Administrativa do Programa. 
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ANEXO I 

 

 RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ACOMPANHAMENTO DISCENTE 

 (ANO:         ) 

 

 

● NOME DO ALUNO:   

● NÍVEL DO CURSO: [       ] MESTRADO        [       ]  DOUTORADO 

●    

● ORIENTADOR:  

 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 

 

 

CÓDIGO PRPI DO PROJETO DE PESQUISA    

CASO O PROJETO NÃO TENHA SIDO CADASTRADO NO SIGAA, JUSTIFIQUE: 

 

 

 

ATESTO A VERACIDADE DOS DADOS INFORMADOS POR MIM NESSE 

FORMULÁRIO. 

Goiânia,___ / ____ / ______ 

 

Assinatura do (a) candidato (a)   

 

 

Obs:  Formulário disponível no site para preenchimento digital. 

https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-formularios-fichas-emitidos-pela-secretaria-disponibilizados-

para-download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-formularios-fichas-emitidos-pela-secretaria-disponibilizados-para-download
https://ppgz.evz.ufg.br/p/13406-formularios-fichas-emitidos-pela-secretaria-disponibilizados-para-download
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ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE AUTO PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES  

 

Aluno:_____________________________________________ (  ) MSc      (  ) DSc 

Área: ___________________________ 

INSTRUÇÕES PARA A AUTO PONTUAÇÃO: 

● Preencher e pontuar cada item observando que apenas atividades realizadas no ano de 

2021 deverão ser pontuadas; 

● Todos os itens devem ser comprovados com documentação específica. Caso a 

documentação não seja apresentada ou não seja válida, o item será desconsiderado da 

pontuação; 

● Anexar os comprovantes na mesma ordem de pontuação do formulário, numerando o 

comprovante de acordo com o item a ser pontuado. 

● Ao final do preenchimento, o candidato deverá datar e assinar o formulário colocando 

sua assinatura digital no espaço reservado para assinatura. 

1 FORMAÇÃO PONTOS QUANTIDADE TOTAL 

1.1 Participação em treinamentos/Cursos 

1.1.1 Internacionais  (pontos/8 

h) 

2   

1.1.2 Nacionais (pontos/8 h) 1   

1.1.3. Estágio e Mobilidade 

Acadêmica 

5   

1.2 Participação em eventos científicos 

1.2.1 Internacionais 2   

1.2.2 Nacionais 1   

1.2.3 Regionais 0,5   

1.3 Orientações (máximo 3 alunos/ano) 

1.3.1 Co-orientação de alunos 

de iniciação científica 

(aluno/ano) 

2   

1.3.2 Orientação de alunos de 

iniciação científica 

(aluno/ano) 

3   

1.4 Participação em bancas examinadoras 

1.4.1 Participação em bancas 

examinadoras  (máximo 

4 bancas) 

2   

SUBTOTAL 1  

2 PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA 

PONTOS QUANTIDADE TOTAL 
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2.1 Resumos e trabalhos completos publicados em anais de eventos (máximo de 10 

pontos) 

2.1.1 Trabalhos completos 6   

 Resumos  Internacional 2   

 Resumos  Nacional 1   

2.1.3 Resumos Regional 0,5   

2.2 Apresentação oral de trabalho em eventos científicos 

2.2.1 Internacionais 3   

2.2.2 Nacionais 2   

2.2.3 Regionais 1   

2.3 Cursos ministrados 

(pontos/8h) 

4   

2.4 Palestras ministradas 2   

2.5 Artigos completos PUBLICADOS ou ACEITOS em periódicos científicos 

especializados, classificados segundo Qualis/CAPES. 

 Qualis    

2.5.1 Estrato 1 (A1) 30   

2.5.2 Estrato 2 (A2) 25   

2.5.3 Estrato 3 (A3) 18   

2.5.4 Estrato 4 (A4) 9   

2.5.5 Estrato 5 (B1) 6   

2.5.6 Estrato 6 (B2) 4   

2.5.7 Estrato 7 (B3) 3   

2.5.8 Estrato 8 (B4) 2   

2.6 Artigos publicados em 

revistas técnicas e com 

ISSN 

6   

2.7 Capítulo de livro (com 

ISBN) 

2   

 Livro (com ISBN) 3   

2.8 Atividades experimental 

com anuência do 

orientador * 

0,5 (mês)   

SUBTOTAL 2  

* Esse item será avaliado pelo envio dos resultados de pesquisa em modelo padronizado e deverá 

estar de acordo com o cronograma do projeto aprovado pelo PPGZ. Revisões de literatura e 

atividades de laboratório e análise de dados não serão contabilizados como atividade 

experimental. 

TOTAL (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2)  

 

Data:  

 

Assinatura Digital do Aluno:  
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ESPAÇO RESERVADO PARA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DISCENTE 

 

Houve mudança da nota?  (   ) NÃO              (   ) SIM ---- NOVA NOTA =  

 

Conferência do Professor Avaliador: _______________________________________ 

ANEXO III 

 

 

MODELO PADRONIZADO PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE 

ATIVIDADE DE PESQUISA  

 

O documento de apresentação das atividades de pesquisa deve conter pelo menos os itens 

descritos abaixo e ser assinado (pode ser assinatura digital) pelo orientador e pelo aluno.  

 

1- TÍTULO DO PROJETO, NOME DO ALUNO, NOME DO ORIENTADOR, 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES (FOLHA DE ROSTO) 

2- ATIVIDADES REALIZADAS 

3- RESULTADOS PARCIAIS  

 

 

 


