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OBS.: O Professor pode preencher, sendo conferido pelo avaliador, conforme seu currículo lattes. 

 

TITULAÇÃO   Pontos 

1. Mestrado (8,0 pontos)  

2. Doutorado (10,0 pontos)  

3. Estágio Pós-Doutoral (12,0 pontos)  

Total de Pontos de Titulação  

 

II. INDICADORES DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, INOVAÇÃO, TECNOLÓGICA E 
ARTÍSTICA (2012 - 2015). Indicar o Título do Periódico com seus respectivos 
Qualis em Anexo. 

Pontos 

1. Artigos publicados em periódicos classificados na categoria C do Qualis da 
CAPES e artigos não registrados (0,5 por trabalho – máximo 1,0 ponto) 

 

2. Artigos publicados em periódicos classificados na categoria B5 do Qualis da 
CAPES (1,0 por trabalho) 

 

3. Artigos publicados em periódicos classificados na categoria B4 do Qualis da 
CAPES (1,5 por trabalho) 

 

4. Artigos publicados em periódicos classificados na categoria B3 do Qualis da 
CAPES (2,0 por trabalho) 

 

5. Artigos publicados em periódicos classificados na categoria B2 do Qualis da 
CAPES (2,5 por trabalho) 

 

6. Artigos publicados em periódicos classificados na categoria B1 do Qualis da 
CAPES (3,0 por trabalho) 

 

7. Artigos publicados em periódicos classificados na categoria A2 do Qualis da 
CAPES (3,5 por trabalho) 

 

8. Artigos publicados em periódicos classificados na categoria A1 do Qualis da 
CAPES (4,0 por trabalho) 

 

9. Artigos de divulgação científica, tecnológica e artística em revista especializada 
sem qualis (0,5 por trabalho – máximo 1,0 ponto) 

 

10. Artigos de divulgação científica, tecnológica e artística em jornais regionais 
(0,25 por trabalho – máximo 5,0 pontos) 

 

 
10.1 Artigos de divulgação científica, tecnológica e artística em jornais nacionais 
(0,50 por trabalho – máximo 5,0 pontos) 

 

11. Boletins Técnicos (0,25 por boletim – máximo 2,0 pontos)  

12. Resumos simples publicados em Congressos Científicos (0,20 por trabalho – 
máximo 2,0 pontos) 

 

12.1. Resumos expandidos publicados em Congressos Científicos (0,50 por 
trabalho – máximo 2,0 pontos) 

 



12.2 Trabalhos completos publicados em anais (1,0 por trabalho – máximo 4,0 
pontos) 

 

13. Conferências, Palestras ou Mesas Redondas ocorridas em Congressos 
Nacional ou Internacional (1,0 por conferência – máximo 4,0 pontos) 

 

 

14.1. Produtos (2,5 por trabalho)  

14.2. Processos (2,5 por trabalho)  

15. Livros nacionais com indexação publicados na área, acima de 49 páginas no 
qual há apenas um (01) autor (3,0 por livro) 

 

16. Organização de Livros Nacionais com indexação publicados na área, acima de 
100 páginas (2,0 por livro) 

 

16. Livros internacionais com indexação publicados na área, acima de 49 páginas 
(3,0 por livro) 

 

17. Capítulo de livros com indexação publicados no país (1,0 por capítulo)  

18. Capítulo de livros com indexação publicados no exterior (2,0 por capítulo)  

19. Tradução de livro indexado (2,0 por livro traduzido)  

20. Manual didático, acima de 49 páginas com ISBN (1,0 por manual – máximo 2,0 
pontos) 

 

21. Filmes, vídeos ou audiovisuais de informações científicas ou culturais longa 
metragem e curta metragem (Curta 1,0, Longa 2,0. Máximo 6,0 pontos) 

 

22. Filmes de produção artística e cultural (1,5 por filme, máximo 4,5 pontos)  

23. Composição musical, artes plásticas, direção de peça, vídeo e audiovisual de 
produção artística (1,0 por trabalho, máximo 3,0 pontos) 

 

24. Apresentação em exposição e eventos artísticos (0,5 por participação – máximo 
2,0 pontos) 

 

25. Apresentação de Trabalhos em Eventos Científicos Nacional e Internacional 
(pôster e/ou apresentação oral) 0,5 por participação – máximo 2,0 pontos)  

26. Apresentação de Trabalhos em Eventos Científicos Regional e Local (pôster 
e/ou apresentação oral) 0,5 por participação – máximo 2,0 pontos) 

 

27. Prêmio acadêmico de âmbito local (0,5 por prêmio)  

28. Prêmio acadêmico de âmbito regional (1,0 por prêmio)  

29. Prêmio acadêmico de âmbito nacional (2,0 por prêmio)  

30. Prêmio acadêmico de âmbito internacional (3,0 por prêmio)  

31. Projeto de pesquisa aprovado com captação de recursos financeiros (3,0 por 
projeto) Exemplos: (BPI, PAP, CNPQ, etc.;) 

 

32. Bolsa Produtividade (3,0 pontos)  

33. Organização e/ou Coordenação de eventos científicos, culturais e artísticos (1.0 
por evento) 

 

34. Coordenação e Participação em Grupo de pesquisa e estudo cadastrados (1.0 
por participação durante o período de 01 ano) 

 

35. Participação em Comitês de Assessoria (0,2 por participação)  

36. Coordenação de Laboratório de Pesquisa ou Ensino (0,5 por semestre)  

37. Coordenador/Tutor via Editais Oficiais de Programas Institucionais (PET, PIBID) 
(1,0 ponto por ano de Coordenação) 
 

 

38. Entrevista em mídia impressa, televisiva ou internet referente à área de atuação 
profissional. (0,2 por entrevista) 

 

39. Membro de Corpo Editorial de Periódicos (0,5 por Periódico)  

40. Membro do Corpo Docente de Mestrado em Organização no INTA (1,0 ponto 
por Projeto) 

 

Total de Pontos de Produção Científica  

 

III. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS  Pontos 

1. Orientação principal em nível de pesquisa (em andamento ou concluído) 



1.1. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação – TCC (0,75 por monografia – 
máximo 4,5 pontos) 

 

1.2. Iniciação Inovação Tecnológica (1,0 por bolsista – máximo 5 pontos)  

1.3. Iniciação Científica (0,75 por bolsista – máximo 4,5 pontos)  

1.4. Especialização (1,0 por monografia – máximo 4,0 pontos)  

1.5. Mestrado cadastrado na CAPES (2,5 por Dissertação – máximo 15 pontos)  

1.6. Doutorado cadastrado na CAPES (5,0 por Tese – máximo 15 pontos)  

2. Coorientação em nível de pesquisa (concluído). 

2.1. Mestrado (1,0 por Dissertação. Máximo 4,0 pontos).  

2.2. Doutorado (2,0 por Tese. Máximo 6,0 pontos).  

3. Credenciamento em Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu autorizado pela 
capes (1,0 ponto por curso) 

 

Total de Pontos de Formação de Recursos Humanos  

 

IV. PARTICIPAÇÃO EM BANCAS  Pontos 

1. Teses (1,0 por Tese – máximo 5,0 pontos)  

2. Dissertações (0,75 por Dissertação – máximo 3,0 pontos)  

3. Exame de Qualificação Mestrado e Doutorado (0,5 por participação – máximo 
3,0) 

 

4. Exames de Teses de Livre Docência (1.0 por Tese)   

3. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC: Graduação e/ou especialização (0,25 
por participação – máximo 2,0 pontos) 

 

4. Concurso ou seleção pública (0,25 por concurso – máximo 1,5 pontos)  

Total de Pontos em Bancas  

 

TOTAL GERAL  

 
 
Avaliador(a) _______________________________________________  Sobral, ____/____/____ 
 


