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Barema do Processo Seletivo - Mestrado 
 

A nota final do candidato será calculada a partir da média ponderada das notas obtidas nas etapas 1, 2 e 3 da seleção. A 
ponderação será feita com o Peso 2 para a 1ª. etapa (Exame de Conhecimentos em Língua Inglesa), Peso 5 para a 2ª etapa 
(Arguição do Projeto de Pesquisa) e Peso 3 para a 3ª etapa (Avaliação do Currículo Lattes), seguindo o barema:  

 

1. Exame de Conhecimentos em Língua Inglesa 
 Pontuação 

máxima 
Pontuação 

obtida 
Pontuação obtida 

(X PESO 2) 

Nota obtida no Exame de língua inglesa 10   

2. Arguição do Projeto de Pesquisa 
 Pontuação por 

ocorrência 
Pontuação 

máxima 
Pontuação obtida 

2.1. Conhecimento e compreensão da proposta. 
Verificar se o candidato possui domínio do tema de atuação do projeto e se é 
capaz de sintetizar o estado da arte do tema de estudo 

2,0 2,0 
 

2.2. Domínio da metodologia. 
Verificar se o candidato possui conhecimento das técnicas, procedimento e 
equipamentos a serem utilizadas no projeto, tanto do ponto de vista do 
usuário quanto da fundamentação teórica da técnica 

2,0 2,0 

 

2.3. Arguição do projeto. 
Verificar se o candidato é capaz de contextualizar o problema no campo da 
biotecnologia, assim como apontar e defender sua aplicabilidade no setor 
produtivo 

3,0 3,0 

 

2.4. Aderência do Projeto ao Programa de Mestrado. 
Verificar se o projeto se insere em alguma das linhas de pesquisa do 
PPGBiotec. 

1,0 1,0 
 

2.5. Viabilidade cronológica, técnica e financeira. 
Verificar se o projeto possui financiamento – qual agência, qual o valor do 
recurso – se o laboratório onde o projeto será executado possui infra-
estrutura e se o prazo estipulado para encerramento do curso condiz com o 
prazo de execução do projeto 

1,0 1,0 

 

2.6. Disponibilidade de tempo/Justificado e entrevista com o 
candidato 
Verificar se o candidato se dedicará em tempo integral e/ou exclusivo ao 
curso e entrevista. 

1,0 1,0 

 

TOTAL DA ARGUIÇÃO DO PROJETO (X PESO 5)  

3. Avaliação do Currículo Lattes 
 
 

Pontuação por 
ocorrência 

Pontuação 
máxima  

Pontuação obtida 
(máximo 10) 

3.1. Bolsa de pesquisa IC, ITI, PIBIC ou PIBIT (por ano) 1,0 2,0  
3.2. Estágio voluntário em laboratório de pesquisa (cada período de 1 ano) na 
grande área do projeto 

0,5 0,5  

3.3. Monitoria em disciplina da graduação ou atividade de extensão (por ano) 0,5 1,0  
3.4. Experiência profissional na área de graduação (por ano) 0,5 1,0  
3.5. Participação em Cursos de Extensão na grande área do projeto (cada 
20h) 

0,3 1,5  

3.6. Apresentação de trabalho em congresso 0,5 1,5  
3.7 Participação em congressos como ouvinte, na grande área do projeto 0,5 1,0  
3.8 Publicação em revista Qualis >B5 ou patente 1,5 1,5  

TOTAL DA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO (X PESO 3)  

 
TOTAL DA AVALIAÇÃO (MÉDIA PONDERADA)  
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