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ANEXO I DO EDITAL No 05/2020 – PPGEA 

1. Critérios para a avaliação curricular: 

1.1. O candidato deverá entregar a Tabela de Pontuação contida neste Anexo 
preenchida no ato de inscrição, conforme modelo a seguir: As atividades descritas 
nos currículos serão valoradas de acordo com a pontuação descritas na tabela. 
Todas as atividades relacionadas deverão estar devidamente comprovadas. 

 

Tabela de pontuação a ser preenchida pelo Candidato 

Item Descrição Pontos 
Pontuação 

do 
Candidato 

1 
Artigos em periódicos Qualis A1 ou A2, ou JCR 
acima de 1,0. Pontuar integralmente se o artigo 
estiver no prelo. 

20 (1º autor) ou 10 (coautor) pontos 
por artigo. 

 

2 
B1 ou B2. Pontuar integralmente se o artigo estiver 
no prelo. 

15 (1º autor) ou 5 (coautor) pontos por 
artigo. 

 

3 
Artigos em periódicos com Qualis B3, B4, B5 e C. 
Pontuar integralmente se o artigo estiver no prelo. 

5 (1º autor) ou 2,5 (coautor) pontos 
por artigo. 

 

4 
Artigos em periódicos não ranqueado no Qualis. 
Pontuar integralmente se o artigo estiver no prelo. 

3 (1º autor) ou 1,5 (coautor) pontos 
por artigo. Limitado a 15 pontos 

 

5 Artigos completos em eventos internacionais  
5 (1º autor) ou 2,5 (coautor) pontos 
por artigo. 

 

6 
Artigos completos em eventos nacionais ou 
resumos em eventos internacionais. 

3 (1º autor) ou 1,5 (coautor) pontos 
por artigo. Limitado a 15 pontos. 

 

7 
Artigos completos em eventos regionais/locais ou 
resumos em eventos nacionais. 

2 (1º autor) ou 1,0 (coautor) pontos 
por artigo. Limitado a 10 pontos. 

 

8 Trabalhos apresentados em eventos internacionais. 
5 para modalidade oral. 3 para 
modalidade pôster. 

 

9 
Trabalhos apresentados em eventos nacionais, 
regionais ou locais. 

3 para modalidade oral. 1 para 
modalidade pôster.  

 

10 
Iniciação Científica, Tecnológica, Extensão ou 
Programas PET. 

5 pontos para o primeiro ano 
completo, acrescido de 10 pontos por 
ano completo subsequente, limitado a 
25 pontos. 

 

11 
Curso de Pós-Graduação stricto sensu em 

Engenharia ou na área ambiental. 
20 pontos por curso, limitado a 20 
pontos. 

 

12 
Curso de Pós-Graduação lato sensu em Engenharia 
Ambiental e áreas afins. 

5 pontos por curso, limitado a 10 
pontos. 

 

13 
Cursos extra-curriculares, atividades de monitoria 
ou extensão. 

1 ponto para cada 10 horas de 
curso/atividade, limitado a 5 pontos. 
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14 
Experiência em ensino na área de Engenharia 
Ambiental e áreas afins. 

1 ponto por semestre de disciplinas 
ministradas, limitado a 5 pontos. 

 

15 
Experiência profissional em Engenharia Ambiental e 
áreas afins. 

1 ponto por semestre, limitado a 5 
pontos. 

 

16 
Estágios em laboratórios/instituições na área de 
Engenharia Ambiental e afins. 

1 ponto para cada 10 horas de 
curso/atividade, limitado a 5 pontos. 

 

17 
Publicações de livro e capítulo de livro em idioma 
inglês.  

10 pontos para livro e 5 pontos para 
capítulo de livro. 

 

18 
Publicações de livro e capítulo de livro em idiomas 
que não seja inglês. 

8 pontos para livro e 4 pontos para 
capítulo de livro. 

 

19 Concessão e depósito de patente. 
20 pontos para concessão e 10 pontos 
para depósito. 

 

Total de Pontuação  


