
 
 

ANEXO B

FICHA PARA PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE  

Nome do Candidato(a): _______________________________________________________ 

Linha de Pesquisa escolhida: (   )I (   )II (   )III  Informações no Anexo A 

Curso de Graduação/Instituição: ________________________________________________ 

Cidade/Estado de Residência: __________________________________________________ 

 
O preenchimento dessa ficha de pontuação deve ser feito pelo candidato(a). Preencher 
somente o da 
homologados será preenchida pela comissão permanente de seleção do PPGCTA. 
 
1 Formação Acadêmica e Titulação (máximo 20 pontos) Valor  Pontos 

solicitados 
Pontos 
homologados*  

No. da página do 
comprovante 

1.1 Especialização em nível de pós-graduação na área de 
Ciências Ambientais (carga horária mínima: 360 horas-
aula) 

10,0    

1.2 Especialização em nível de pós-graduação em outra área 
do conhecimento (carga horária mínima: 360 horas-aula) 

5,0    

1.3 Segunda graduação 3,0    
 subtotal     
 
2 Formação Complementar (últimos 5 anos; máximo 20 

pontos) 
Valor  Pontos 

solicitados 
Pontos 
Homologados* 

No. da página do 
comprovante 

2.1 Cursos de curta duração (qualificação e atualização 
profissional) (0,5 pontos/20 horas) 

0,5    

2.2 Participação em eventos internacionais ou fora do país 
(Congressos, Simpósios, Workshops) (2 pontos/evento) 

2,0    

2.3 Participação em eventos nacionais (Congressos, 
Simpósios, Workshops) (1 pontos/evento) 

1,0    

2.4 Participação em eventos regionais ou locais (Congressos, 
Simpósios, Workshops) (0,5 pontos/evento) 

0,5    

 subtotal     
 
3 Atuação Profissional (últimos 5 anos; máximo 20 pontos) Valor  Pontos 

solicitados 
Pontos 
Homologados* 

No. da página do 
comprovante 

3.1 Estágios (1 ponto/semestre) 1,0    
3.2 Iniciação científica (voluntária ou remunerada) (2 

pontos/semestre) 
2,0    

3.3 Monitoria acadêmica (1 ponto/semestre) 1,0    
3.4 Consultorias e outras atividades profissionais na área (1 

pontos/semestre) 
1,0    

3.5 Docência ou outras experiências em empregos formais (2 
pontos/semestre de atuação) 

2,0    

3.6 Participação em projetos de pesquisa financiados por 
órgãos de fomento públicos ou privados (1 ponto/projeto) 

1,0    

 subtotal     
 
 
4 Produção em Ciência e Tecnologia - Publicações (últimos 

5 anos; pontuação livre) 
Valor  Pontos 

solicitados 
Pontos 
Homologados* 

No. da página do 
comprovante 

4.1 Artigos publicados ou aceitos. Qualisa A1, A2, B1, B2 
(área Ciência Ambiental) (10 pontos por artigo) 

10,0    

4.2 Artigos publicados ou aceitos. Qualis B3 e B4 (área 
Ciência Ambiental) (5 pontos por artigo) 

5,0    

4.3 Artigos publicados ou aceitos. Qualis B5, C ou sem 
classificação (área Ciência Ambiental) (2 pontos por 
artigo) 

2,0    

4.4  Livros com ISBN e corpo editorial (6 pontos/livro) 6,0    
4.5 Livros com ISBN sem corpo editorial (4 pontos/livro) 4,0    



 
 

4.6 Capítulos em livros com ISBN e corpo editorial (3 
pontos/capítulo)

3,0    

4.7 Capítulos em livros com ISBN sem corpo editorial (2 
pontos/capítulo) 

2,0    

4.8 Textos em jornais ou revistas (1ponto/artigo) 1,0    
4.9 Trabalhos completos ou resumos expandidos em Anais 

de Congressos, Simpósios ou Workshops (1 
ponto/trabalho ou resumo) 

1,0    

4.10 Resumos publicados em Anais de Congressos, Simpósios 
ou Workshops (0,5 ponto/trabalho ou resumo) 

0,5    

4.11 Apresentação oral em Congressos, Simpósios ou 
Workshops (1,0 ponto/trabalho ou resumo) 

1,0    

4.12 Patente de produtos, processo ou software 
desenvolvido e registrado (5 pontos/item) 

5,0    

4.13 Outras produções acadêmicas (relatórios, pareceres, 
revisão de artigos, etc.) (1 pontos/atividade) 

1,0    

 subtotal     
 

Pontuação total (soma dos itens)  

 

Observações: 

- A nota do currículo lattes (0  10) corresponde à soma dos totais parciais de 1 a 4, dividida 
por 10; caso a soma ultrapasse 100 pontos, o candidato receberá automaticamente a nota 
máxima (10); somente serão pontuadas as atividades devidamente comprovadas; nenhuma 
atividade poderá ser pontuada em duplicidade. 

 


