
Critérios de avaliação de Currículum Vitae -  Mestrado e Doutorado 
 

  Número do 
Candidato       

Item  Tópico Pontos  Nota  

1 

Título Pós-graduação Mestrado (defendido 
ou a ser defendido no intervalo máximo de 
30 dias impreterivelmente sem tolerância 
alguma, a partir do dia do início da seleção, 
mediante apresentação de comprovante) 40/título   

2 
Curso Pós-graduação Latu sensu (na área 
de conhecimento) 5 pt/curso   

3 IC com bolsa ou comprovante 3 pt/semestre   

4 
Monitoria com bolsa ou comprovante (na 
área de conhecimento) 2 pt/semestre  

5 

Estágios sem bolsa; trabalhos em empresas 
(na área de conhecimento); participação em 
projeto de extensão bolsa ou comprovante 2 pt/semestre   

6.1 
Artigos publicados como primeiro autor em 
revistas indexadas com FI entre 1 e 3,9 15/artigo  

6.2 
Artigos publicados como primeiro autor em 
revistas indexadas com FI maior que 4 30/artigo  

6.3 
Artigos publicados como colaborador em 
revistas indexadas com FI entre 1 e 3,9 5/artigo  

6.4 
Artigos publicados como colaborador em 
revistas indexadas com FI maior que 4 10/artigo  

6.5 

Artigos submetidos como primeiro autor 
(considerar metade da pontuação se não for 
primeiro autor) 5/artigo  

7 
Livros, capítulos de livros ou artigos de 
divulgação científica 5/produção  

8.1 

Apresentação de poster em eventos 
científicos locais  
(multiplicar por 2 se for apresentação oral) 1/poster  

8.2 

Apresentação de poster em eventos 
científicos nacionais (sociedade federada) 
(multiplicar por 2 se for apresentação oral) 2/poster  

8.3 

Apresentação de poster em eventos 
científicos internacionais 
(multiplicar por 2 se for apresentação oral) 3/poster  

9 
Participações em minicursos com no mínimo 
8 horas de duração 

                                                     
2/curso  

10.1 Autor ou co-autor de patentes concedidas  20/patente   

10.2 Autor ou co-autor de patentes solicitadas 5/patente  

11.1 
Histórico Escolar (rendimento global >4) – 
rendimento acima de 90% 10   

11.2 Histórico Escolar (rendimento global <4) 5   

12 Premiações/menções honrosas 5/premiação  

13 Organização de eventos científicos 3 pontos  

14 
Outras atividades curriculares 
com comprovação Até 10 pontos  

  Total     

 


