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Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal 

1ª Reunião Científica do Programa de Pós-Graduação em 
Biodiversidade Animal 

Data: 30/11/2016 Horário: 8:00 às 12:00 Local: Anf.B 

Inscrição: 14/11/2016 a 18/11/2016.  

*Enviar para o email reuniaocientificappgba@gmail.com: nome completo e 
artigo publicado entre o período de 01/11/2015 até 14/11/2016 ou carta de 
aceite em periódico qualificado entre B2 e A1 no Qualis Capes Biodiversidade. 

Público alvo: alunos matriculados no PPGBA e egressos com Dissertação ou Tese defendida 
dentro do período de 2014 até o presente ano. 

*Obrigatoriamente, para ser avaliado, o artigo inscrito deverá ser vinculado ao PPGBA-UFSM. 

*Cada participante poderá concorrer apenas com 1 trabalho publicado (ou aceito).  

*Os certificados serão destinados exclusivamente ao 1° autor do trabalho. 

*O(a) orientador(a) poderá fazer a inscrição de seu aluno egresso, caso necessário. 

*A distinção dos prêmios de 1° e 2° lugar será feita com base no maior fator de impacto dos artigos 
publicados nos maiores extratos do Qualis Capes Biodiversidade, por meio de comparação entre os 
artigos inscritos no Evento. 

*A premiação de 1° lugar só será concedida mediante a apresentação oral do trabalho 
selecionado no dia do evento, por qualquer um dos autores. Ou seja, na ausência do primeiro 
autor, um coautor poderá apresentá-lo. O autor do trabalho selecionado será contatado com 
antecedência para a verificação da possibilidade de apresentação do trabalho.  

Premiação: serão premiados TODOS os trabalhos publicados (ou aceitos para publicação) 
nos extratos B2, B1, A2 e A1 do Qualis Capes Biodiversidade, entre o período de 
01/11/2015 até 14/11/2016, vinculados ao PPGBA-UFSM e inscritos neste Evento.  

Categorias: 

a) Dissertações/Teses defendidas: 

• Distinção de primeiro lugar para publicação científica vinculada à Dissertação/Tese 
defendida; 

• Distinção de segundo lugar para publicação científica vinculada à Dissertação/Tese 
defendida; 

• Menção honrosa para publicação científica vinculada à Dissertação/Tese defendida. 

b) Alunos matriculados no PPGBA: 

• Distinção de primeiro lugar para publicação científica de alunos matriculados no PPGBA 
(Mestrado/Doutorado); 

• Distinção de segundo lugar para publicação científica de alunos matriculados no PPGBA 
(Mestrado/Doutorado);  

• Menção honrosa para publicação científica de alunos matriculados no PPGBA 
(Mestrado/Doutorado). 

Programação: 

• (8:00 – 9:00)  Abertura (palestra ministrada por pesquisador convidado) 

• (9:00 – 10:00) Palestra do Coordenador PPGBA 

• (10:00 – 12:00) Entrega das premiações:  

o Entrega das menções honrosas aos alunos inscritos; 

o Entrega dos prêmios de 2° Lugar para alunos matriculados e egressos; 

o Entrega do prêmio de 1° Lugar entre os alunos egressos: palestra de 30 min + 10 
min de perguntas; 

o Entrega do prêmio de 1° Lugar entre os alunos matriculados no PPGBA: palestra 
de 30 min + 10 min de perguntas. 
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