
Pontuação

1.1) Artigo como primeiro ou último autor: Pontos/unidade indicar o número

Qualis A1 4,00

Qualis A2 3,50

Qualis B1 3,00

Qualis B2 2,50

Qualis B3 2,00

1.2) Artigo como coautor:

Qualis A1 1,33

Qualis A2 1,17

Qualis B1 1,00

Qualis B2 0,83

Qualis B3 0,67

1.3) Livros

Autoria ou organização de livro 4,00

Autoria de capítulo de livro 3,00

Coautoria de capítulo de livro 1,00

1.4) Patentes

4,00

Pontuação

4,00

Nome:

Critérios Pontuação para candidatos à bolsa PNPD 

2)Coordenação de projeto de pesquisa aprovado e /ou financiado por órgãos de fomento

1.Produção técnico-científica. Pontuar de acordo com os critérios determinados para Qualis periódicos na avaliação da CAPES da Pós Graduação na 

área CCBIII. 

Na análise do currículo, a produção científica e intelectual do candidato será quantificada considerando os itens e pontuações listados abaixo, sendo que a maior 

pontuação de currículo será normalizada para 10,0. Será feita a pontuação da produção no último quadriênio de acordo com os critérios determinados para 

Qualis periódicos na avaliação da CAPES da Pós Graduação na área CCBIII.                                                                                                                                                            



Pontuação

período inferior a 6 meses indicar o número

1,00

período igual ou superior a 6 meses indicar o número

2,00

Pontuação

Eventos Científicos Nacionais

0,15

Eventos Científicos Internacionais

0,25

Pontuação

a) trabalho de conclusão de curso (TCC) de graduação: 0,2 

ponto/projeto de TCC (máximo de pontos: 0,4);
0,2

b) iniciação científica com bolsa (PIBIC/PIBIT)= 0,25 

ponto/aluno (máximo de 0,5 pontos);
0,25

c) iniciação científica oficial sem bolsa: 0,20 ponto/aluno 

(máximo de 0,6 ponto);
0,2

d) mestrado: 0,4 ponto/aluno (máximo 0,8 pontos); 0,4

e) doutorado: 0,8 pontos/aluno (máximo 1,6 pontos). 0,8

Pontuação

a) mestrado: 0,2 ponto/aluno (máximo de 0,40 pontos); 0,2

b) doutorado: 0,4 ponto/aluno (máximo de 0,8 pontos). 0,4

Pontuação

    a) CAPES de Teses Doutorado; 5

    b) Eventos Científicos 0,2

Pontuação
a) Trabalho de conclusão de curso (TCC) de graduação 0,15

b) Mestrado 0,25

c) Doutorado 0,30

3) Estágio no exterior 

6) Co-orientação oficial de alunos de pós-graduação: (máximo de 1,75 pontos)

4) Participação em Eventos Científicos: Congressos, Simpósios e Workshops, Nacionais e Internacionais, com apresentação de trabalho como primeiro 

ou último autor (máximo 1,5 pontos)

5) Orientação em graduação e pós-graduação: (máximo de 4,0 pontos)

8) Participação em bancas examinadoras: (máximo de 4,0 pontos)

7) Prêmios recebidos p/ candidato de cunho Nacional ou Internacional



d) Concurso público 0,40

Pontuação
a) Atividade de Magistério superior (para cada 15 horas aula 

em sala de aula) na graduação ou Pós
1,00

TOTAL

9) Atividade docente: (máximo de 4,0 pontos)


