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ANEXO V 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________ 
 
1. Atividades Acadêmicas 

Atividades Pontuação 
  
Bolsa de Iniciação Científica ou estágio não remunerado de iniciação científica (5 
pontos/semestre) (Max. 40 pontos) 

 

Bolsa de monitoria (1 pontos/semestre) (Máx. 8 pontos)  
Bolsa de extensão (2.5 pontos/semestre) (Máx. 20 pontos)  
Intercâmbio Institucional e/ou Ciências sem Fronteiras (0.5 ponto/semestre) (Max 2)  
Participação em Projeto de Pesquisa durante o Intercâmbio Institucional e/ou Ciências 
sem Fronteiras (2.5 pontos/semestre) (Max 6 pontos) 

 

Curso de Especialização na área do PPGBF (Ciências Biológicas II) – 360 horas (10 
pontos/curso) (Máx. 20) 

 

Curso de Especialização em outras áreas  – 360 horas (3 pontos/curso) (Máx. 9)  
Cursos de interesse nas áreas de pesquisa do PPGBF (0,2 ponto/hora) (Máx. 5 pontos)  
Cursos em áreas não relacionadas às áreas de pesquisa do PPGBF (0,1 ponto/hora) (Máx. 
5 pontos) 

 

Participação em cursos sazonais oferecidos por instituições de ensino e pesquisa (5 
pontos/curso) (Máx. 20) 

 

Estágios não curriculares – 20 horas semanais (0.5 ponto/mês) (Max. 6 pontos)  
Participação em Eventos Científicos (0,25 ponto/dia) (Máx. 5 pontos)  

  
Total (Item 1) (N1)  

 
2. Produção Científica 

Produção Pontuação 
Artigos Publicados (ou com carta de aceite) como primeiro autor em Periódico, 
com corpo editorial e indexada (20 pontos/artigo); não indexada (10 
pontos/artigo) (Max. 40 pontos) 

 

Artigos Publicados (ou com carta de aceite) como segundo autor (ou demais 
autores) em Periódicos, com corpo editorial e indexada (5 pontos/artigo); não 
indexada (2.5 pontos/artigo) (Max. 40 pontos) 

 

Artigos Publicados em Anais de Eventos Científicos como primeiro autor (2 
pontos/artigo) e demais autores (1 ponto/artigo) (Max. 10 pontos) 

 

Resumos Publicados em Anais de Eventos Científicos Internacionais 
(promovidos por sociedades internacionais) como primeiro autor (2 
pontos/resumo) e demais autores (1 ponto/resumo) (Max. 10 pontos) 

 

Resumos Publicados em Anais de Eventos Científicos Nacionais como primeiro 
autor (1 ponto/resumo) e demais autores (0,5 ponto/resumo) (Max. 10 pontos) 
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3. Experiência Profissional em área relacionada 

 
 
 
 

4. Nota Final 

 

*NOTA FINAL APÓS NORMALIZAÇÃO:_______ 

 

*A nota na análise de currículo será obtida por meio de processo de normalização ao valor de 
avaliação máximo de 10 (dez) pontos, de acordo com os seguintes procedimentos: 

I.    ao candidato que obtiver a maior pontuação inicial será atribuída a nota 10 (dez); 

Resumos Publicados em Anais de Eventos Científicos Regionais e  Locais como 
primeiro autor (0,5 ponto/resumo) e demais autores (0,25 ponto/resumo) (Max. 
5 pontos) 

 

Publicação de Livro como primeiro autor (10 pontos/livro) e demais autores (5 
pontos/Livro) (Max. 20 pontos) 

 

Publicação de Capítulo de Livro como primeiro autor (5 pontos/capítulo) e 
demais autores (2,5 pontos/capítulo) (Max. 10 pontos) 

 

Publicação em revistas (magazines), boletins e folhetos técnicos; Relatórios 
Técnico-científicos (0.5 ponto/trabalho) (Max. 5 pontos) 

 

Prêmios obtidos em Eventos Científicos (2,5 pontos/prêmio) (Max. 5 pontos)  
Palestras ou comunicações orais ministradas em congressos científicos (2,5 
pontos/palestra) (Max. 5 pontos) 

 

Total (Item 2) (N2)  

Produção Pontuação 
Trabalho Remunerado (1 ponto/semestre) (Max. 10 pontos)  
Palestras/cursos ministrados ou equivalentes (0,1 ponto/hora)  
(Max. 10 pontos) 

 

Participação em atividades de extensão (0,1 ponto/hora) (Max. 10 pontos)  
Orientação de Iniciação Científica PIBIC /PIVIC (0,25 ponto/semestre/aluno) 
(Max. 10 pontos) 

 

Orientações de monitoria, trabalho de conclusão de curso ou similar (0,25 
ponto/semestre/aluno) (Max. 10 pontos) 

 

Total (Item 3) (N3)  

Nota Pontuação 
Nota final: N1 + N2 + N3  
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II.    aos demais candidatos atribuir-se-á a nota obtida pela divisão de sua pontuação inicial pela 
pontuação inicial do candidato referido no inciso I deste artigo, multiplicando-se o resultado da 
divisão por 10 (dez) e truncando-se o resultado final com abandono dos centésimos. 

 
 
 

ANEXOS (DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS) 
Ordenados e numerados/identificados de acordo com a ordem em que aparecem no currículo 

Lattes 
 

ATENÇÃO: PRODUÇÃO OU ATIVIDADES QUE CONSTAREM NO CURRÍCULO E NÃO 
FOREM DEVIDAMENTE COMPROVADAS NÃO SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS 

DE PONTUAÇÃO 
 
 
 


