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O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no uso de 
suas atribuições legais, considerando a Lei nº11.180, de 23 de setembro de 2005; o 
Manual de Orientações Básicas (2006), a Portaria do Ministério da Educação nº976, de 
27 de julho de 2010 e a Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
nº42, de 4 de novembro de 2013; resolve retificar o Edital nº15/PROGRAD/2020. 
 
Onde se lê: 
 

ANEXO III – BAREMA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 
 

Barema Seleção Pet Floresta Pontuação 
atribuída 

Pontuação 
obtida 

Índice de Rendimento Acadêmico - IRA Máximo 1,0  

Entre 5,0 e 6,0  0,25  

Entre 6,0 e 7,0  0,50  

Entre 7,0 e 8,0 0,75  

Acima de 8,0  1,00  

Ingressante na Universidade  por meio de modalidades de cotas* Máximo 1,5  

L7 0,5  

L3 0,75  

L8 1,00  

L4 1,5  

GRUPO 1- Formação Acadêmica Máximo 2,0  

Curso técnico em áreas afins  0,5 curso   

Disciplina não curricular cursada fora da UFRRJ e disciplina de livre 
escolha. 

0,25 disciplina  

Atividades institucionais regulamentadas pela UFRRJ (monitoria, 
estágios, bolsas apoio técnico, PET, entre outras) 

0,5 semestre  

Participação em intercâmbio ou convênio cultural aprovado pela 
instituição. 

0,5 participação  

GRUPO 2 – Pesquisa Máximo 2,0  

Bolsas de iniciação científica da UFRRJ ou por agências de fomento 
(PIBIC, PICV, Pró Verde, FAPERJ etc). 

0,5 semestre  

Artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, capítulo 
de livro ou autoria de livro. 

0,5 trabalho  

Resumos científicos simples publicados a partir de congressos, 
simpósios, jornadas de iniciação científica, dente outros. 

0,15 trabalho  

Resumos científicos expandidos ou completos publicados a partir de 
congressos, simpósios, jornadas de iniciação científica, dentre outros. 

0,25 trabalho  

GRUPO 3 – Extensão Máximo 2,5  

Participação em programas e projetos de extensão. 0,5 semestre  

Realização de cursos de extensão (com mais de 20h) 0,25 curso  

Participação como conferencista, mediador ou debatedor em eventos 
acadêmicos e científicos. 

0,25 evento  

Participação como ouvinte em congressos, seminários, simpósios, 
conferências, oficinas de trabalho e similares (máximo 10) 

0,1 evento  



Organização de eventos acadêmicos, científicos, culturais 0,25 evento  

Participação em atividades culturais (Coral da UFRRJ, grupos de 
teatro ou grupos regionais reconhecidos na UFRRJ, entre outros) 

0,25 semestre  

Participação em atividades esportivas da UFRRJ. 0,25 semestre  

Participação periódica, como voluntário, em atividades de caráter 
humanitário e social. 

0,5 semestre  

Participação pontual, como voluntário, em atividades de caráter 
humanitário e social. 

0,2 atividade  

GRUPO 4 – Orgão/Comissão/Representação Máximo 1,0  

Participação em órgãos colegiados da UFRRJ ou comissões 
designadas por portaria oficial. 

0,25 semestre/ 
portaria 

 

Representação estudantil (CAEF, DCE, Flora Jr.) 0,5 semestre  

TOTAL 10  

*Esta pontuação será atribuída ao(a) candidato(a) ingressante na Universidade por meio de modalidade de cotas, sendo 
contemplados pelos grupos: L3, L4, L7 ou L8 (http://r1.ufrrj.br/sisu/quadro-de-vagas/), a partir de verificação nos sistemas 

acadêmicos da PROGRAD. 
 

Leia-se: 
 

ANEXO III – BAREMA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 
 

Barema Seleção Pet Floresta Pontuação 
atribuída 

Pontuação 
obtida 

Índice de Rendimento Acadêmico - IRA Máximo 1,0  

Entre 5,0 e 6,0  0,25  

Entre 6,0 e 7,0  0,50  

Entre 7,0 e 8,0 0,75  

Acima de 8,0  1,00  

Ingressante na Universidade  por meio de modalidades de cotas* Máximo 1,5  

L5 0,5  

L1 0,75  

L7 1,00  

L3 1,5  

L4 1,5  

GRUPO 1- Formação Acadêmica Máximo 2,0  

Curso técnico em áreas afins  0,5 curso   

Disciplina não curricular cursada fora da UFRRJ e disciplina de livre 
escolha. 

0,25 disciplina  

Atividades institucionais regulamentadas pela UFRRJ (monitoria, 
estágios, bolsas apoio técnico, PET, entre outras) 

0,5 semestre  

Participação em intercâmbio ou convênio cultural aprovado pela 
instituição. 

0,5 participação  

GRUPO 2 – Pesquisa Máximo 2,0  

Bolsas de iniciação científica da UFRRJ ou por agências de fomento 
(PIBIC, PICV, Pró Verde, FAPERJ etc). 

0,5 semestre  

Artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, capítulo 
de livro ou autoria de livro. 

0,5 trabalho  

Resumos científicos simples publicados a partir de congressos, 
simpósios, jornadas de iniciação científica, dente outros. 

0,15 trabalho  

Resumos científicos expandidos ou completos publicados a partir de 
congressos, simpósios, jornadas de iniciação científica, dentre outros. 

0,25 trabalho  

GRUPO 3 – Extensão Máximo 2,5  

Participação em programas e projetos de extensão. 0,5 semestre  

http://r1.ufrrj.br/sisu/quadro-de-vagas/


Realização de cursos de extensão (com mais de 20h) 0,25 curso  

Participação como conferencista, mediador ou debatedor em eventos 
acadêmicos e científicos. 

0,25 evento  

Participação como ouvinte em congressos, seminários, simpósios, 
conferências, oficinas de trabalho e similares (máximo 10) 

0,1 evento  

Organização de eventos acadêmicos, científicos, culturais 0,25 evento  

Participação em atividades culturais (Coral da UFRRJ, grupos de 
teatro ou grupos regionais reconhecidos na UFRRJ, entre outros) 

0,25 semestre  

Participação em atividades esportivas da UFRRJ. 0,25 semestre  

Participação periódica, como voluntário, em atividades de caráter 
humanitário e social. 

0,5 semestre  

Participação pontual, como voluntário, em atividades de caráter 
humanitário e social. 

0,2 atividade  

GRUPO 4 – Orgão/Comissão/Representação Máximo 1,0  

Participação em órgãos colegiados da UFRRJ ou comissões 
designadas por portaria oficial. 

0,25 semestre/ 
portaria 

 

Representação estudantil (CAEF, DCE, Flora Jr.) 0,5 semestre  

TOTAL 10  

*Esta pontuação será atribuída ao(a) candidato(a) ingressante na Universidade por meio de modalidade de cotas, 
sendo contemplados pelos grupos: L1, L3, L4, L5 ou L7 (http://r1.ufrrj.br/sisu/quadro-de-vagas/), conforme 

verificação nos sistemas acadêmicos da PROGRAD. 
 

Seropédica, 3 de agosto de 2020. 
 

Joecildo Francisco Rocha 
Pró-Reitor de Graduação 

 

http://r1.ufrrj.br/sisu/quadro-de-vagas/

