ANEXO III
AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES – CURSO DE MESTRADO

Pontuação dos itens a serem considerados na avaliação do Curriculum Lattes. Atenção: o candidato
deverá apresentar documentos comprobatórios dos últimos 3 anos.

Pontuação Currículo Lattes
Curso de Mestrado
Produção Técnico-Científica

Artigos completos publicados em periódicos indexados com ISSN
Qualis A1

20 pontos

Qualis A2

15 pontos

Qualis B1

10 pontos

Qualis B2

7 pontos

Qualis B3

5 pontos

Qualis B4

5 pontos

Qualis B5

5 pontos

Outras revistas científicas com corpo editorial (sem qualis)

3 pontos

Livros com ISBN
Internacional

15 pontos

Nacional

7 pontos

Capítulo(s) de livro com ISBN
Internacional

7 pontos

Nacional

3,5 pontos

Trabalho completo ou resumo expandido (≥4 páginas) publicados em anais de eventos
Internacional

3 pontos

Nacional

2 pontos

Resumos (1-3 páginas) publicados em anais de eventos
Internacional

1 ponto

Nacional

0,5 pontos

Apresentação oral de trabalho em evento científico nacional ou internacional

2 pontos

Trabalhos científicos premiados em evento científico nacional ou internacional

2 pontos

Atualização: Cursos, Congressos, disciplinas concluídas como aluno especial de pósgraduação Stricto Sensu
Com carga horária mínima de 4 e máxima de 7 horas (0,10 pt)

0,1 pontos

Com carga horária mínima de 8 e máxima de 30 horas (0,25 pt)

0,25 pontos

Com carga horária entre 31 - 119 horas

0,5 pontos

Com carga horária superior a 120 horas

1 ponto

Iniciação Científica e Monitoria
O comprovante deve incluir tempo e intervalo de execução do projeto
Programas de iniciação científica e tecnológica (PIBIC e PIBITI,
10 pontos
respectivamente) via CNPq ou de outra entidade de fomento. A comprovação
por
deverá ser fornecida pelo órgão competente da Instituição ou pelo órgão de
semestre
fomento do qual o aluno é bolsista.
Iniciação Científica ou Tecnológica Voluntária (PIVIC ou PIVITI,
5 pontos
respectivamente) não cadastrada por órgão competente da Instituição. A
por
comprovação deverá ser fornecida pelo professor responsável com anuência da
semestre
chefia imediata.
5 pontos
Atividade de monitoria
por
semestre
Orientador de Trabalhos Acadêmicos
Monografia/Trabalho de Conclusão de Curso (máximo 5 orientações)

0,5 pontos
para cada
trabalho

Trabalho de Conclusão de Especialização (máximo 5 orientações)

0,75 ponto
para cada
trabalho

Iniciação Científica (PIBIC/PIVIC) por ano

2 pontos
por ano de
orientação

Orientação de monitor de disciplina de graduação (máximo 5 orientações)

0,5 pontos
para cada 6
meses de
orientação

Participação em bancas examinadoras como membro titular
Serã o pontuadas as participaçõ es comprovadas por meio da declaraçã o fornecida pela Coordenaçã o de Curso ou
pelo Diretor da Unidade

Banca de trabalhos de Conclusão de curso de Graduação (máximo 5 bancas)

0,25 pontos
para cada
banca

Banca de trabalhos de Conclusão de curso de Especialização (máximo 5 bancas)

0,50 pontos
para cada
banca

Banca de concurso público/processo seletivo professor (máximo 5 bancas)

0,50 pontos
para cada
banca

Atividade de ensino

Os comprovantes deverão constar as horas semanais de atividades e a carga horária total
Ensino Superior (cada semestre)

1 ponto

Ensino Médio e cursos técnicos (cada semestre)

1 ponto

Participação ou Organização de Eventos Científicos
Participação em Eventos Científicos Regionais (máximo 1 ponto)

0,1 pontos

Participação em Eventos Científicos Nacionais (máximo 2 pontos)

0,2 pontos

Participação em Eventos Científicos Internacionais (máximo 5 pontos)

0,5 pontos

Organização de Eventos Científicos Regionais (máximo 2 pontos)

1 ponto

Organização de Eventos Científicos Nacionais (máximo 10 pontos)

3,0 pontos

Organização de Eventos Científicos Internacionais (máximo 20 pontos)

5,0 pontos

