
Critérios de avaliação de Currículum Vitae (Mestrado e Doutorado, 
pontuação máxima ...) 
 

  Número do 
Candidato       

Item  Tópico Pontos (até) Nota  

 

Curso 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) 60   

 
Curso Pós-graduação Latu sensu (na área 
de conhecimento) 4 pt   

 IC com bolsa ou comprovante  
1 pt/3 meses (Máx 20 
pt)   

 
Participação em projeto de extensão com 
bolsa ou comprovante 

1 pt/3 meses (Máx 20 
pt)  

 
Monitoria com bolsa ou comprovante (na 
área de conhecimento) 

1 pt/2 meses (Máx 10 
pt)   

 
Estágios/Trabalhos em empresas (na área 
de conhecimento) 

1 pt/2 meses (Máx 10 
pt)   

 Apresentação de poster em eventos científicos  

 em evento local 1,25  

 em evento nacional (sociedade federada) 2,5  

 em evento internacional 5  

 
Apresentções orais (dada pelo candidato e não por colaborador) 
    

 em evento local 2,5   

 em evento nacional (sociedade federada) 5   

 em evento internacional 10   

 

Resumos publicados em eventos ou trabalhos completos em anais 
(para co-autoria considerar metade dos pontos) 
    

 em evento local 1,25   

 em evento nacional (sociedade federada) 2,5   

 em evento internacional 5   

 
Participações em eventos, minicursos, 
congressos, exposições e feiras 0,1 pt/hora (Máx 3 pt)  

 Participação de organização de eventos 
1 pt/evento organizado 
(Máx 3 pt)  

 

Trabalho aceito ou publicado em periódico (para co-autoria 
considerar metade dos pontos) 
    

 Indexado no SCI 

10 (equivalente qualis 
da área CBII; 

 A X 1; B X 0,5; C X 
0,25)   

 Não indexado no SCI 1   

 
Patentes (para não inventor principal 
considerar metade dos pontos)     

 aceitas 10   



 submetidas 5   

 
Livros na área (para co-autoria considerar 
metade dos pontos) 10   

 

Capítulos de livro na área (para co-autoria considerar metade dos 
pontos) 
    

  Nacionais 2,5   

  Internacionais (editora internacional) 5   

12.0  Histórico Escolar (rendimento global) >4=10;3-4=8; 2-3=5   

13.0  
Histórico Escolar Mestrado (rendimento 
global) A=10;B=8; C=5   

  Total     

 


