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EDITAL INTERNO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS CNPq – DOUTORADO 
 
O presente edital tem por objetivo tornar público o procedimento para seleção de bolsistas CPNq 
do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento da Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), em nível de doutorado. 
 
Este edital é de fluxo contínuo. 
 
A seleção ocorrerá semestralmente, tendo a cada semestre a data limite de 15 de fevereiro e 15 de 
julho para entrega do currículo na secretaria do Programa. 
 
Somente poderá se candidatar o discente regularmente matriculado no curso de doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento da UFV, que esteja quite com as 
obrigações e exigências do Programa, que seja brasileiro e já possua bolsa. 
 
O discente candidato deverá entregar na secretaria o formulário de inscrição (anexo) com os 
comprovantes, contendo apenas suas publicações de artigos Qualis CAPES (Ciências Agrárias I) 
A1, A2, B1, B2 e B3, as quais serão minuciosamente avaliadas pela Comissão Coordenadora do 
PPGGM. 
 
Cada artigo será validado mediante as seguintes características:  

 A data de publicação (ou aceite) deverá ter ocorrido dentro do período do curso de 
doutorado; 

 Artigos da dissertação, ou publicados durante o mestrado, não serão aceitos. 
 O discente candidato deverá ser o primeiro autor do artigo; 
 Pelo menos um docente orientador do PPGGM deve ser autor; 
 Para o artigo em que o(s) primeiro(s) autor(es) seja(m) docente(s), o primeiro discente 

candidato na autoria receberá 70% da pontuação acima referida, conforme qualificação do 
artigo. 

 Só serão aceitos artigos que sejam validados no relatório da CAPES. 
 
Pontuação dos artigos: 

Revista Al -peso 3,0 
Revista A2 - peso 2,0 
Revista B1 - peso 1,0 
Revista B2 a B3 - peso 0,5 
 

Em caso de empate na pontuação, o candidato com menos tempo no programa terá prioridade. 
 
Casos não constantes neste edital serão avaliados pela Comissão Coordenadora do PPGGM. 
 
 

Viçosa 02 de fevereiro de 2017. 
 

Comissão Coordenadora do PPGGM 
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EDITAL INTERNO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS CNPq – DOUTORADO 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Discente:                                                                               Orientador: 

Bolsa atual:                                                                          Data: 
Comprovante Artigo (título e autoria)  Periódico/Qualis  Data de publicação (aceite) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
*Anexar comprovantes de publicação 


