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Anexo I do EDITAL № 02/2019 – PPGTAMB 
 

1. Critérios para a avaliação do Currículo Lattes 
As atividades descritas nos currículos serão valoradas de acordo com a pontuação 
contida neste anexo. O número de pontos obtidos será limitado a 100 pontos. Esta 
avaliação terá peso 0,2 (zero vírgula dois) para efeito do cálculo da nota final, conforme 
está descrito no Edital № 02/2019-PPGTAMB. 
 
1.1 Atividades e pontuação que serão consideradas na avaliação do Currículo 

Lattes 

1. Trabalhos completos e/ou resumos (simples ou expandidos) 
apresentados em eventos 

Pontos 

1.1 Resumo publicado (até duas páginas) 
(Máximo 4 pontos) 

Internacional 0,5 

Nacional 0,3  

1.2 Resumo expandido e trabalho completo (acima de 
duas páginas) (Máximo 6 pontos) 

Internacional 1,0 

Nacional 0,5  

 

2. Produção científica e tecnológica   

2.1 Artigo publicado em periódico científico listado no 
Qualis-CAPES (Será considerado o maior índice 
disponível, independente da área) 

A1 10,0 

A2 8,5 

B1 7,0 

B2 5,5 

B3 4,0 

B4 2,5 

B5 1,0 

C 0,5 

2.2 Artigo publicado em periódico científico (com 
ISSN) não listado no Qualis-CAPES 

Internacional 0,8 

Nacional 0,4 

2.3 Capítulo em livro científico internacional 6,0 

2.4 Livro científico internacional 10,0 

2.5 Capítulo em livro científico nacional, com ISBN 4,0 

2.6 Livro científico nacional, com ISBN 8,0 

2.7 Patente depositada/registrada/publicada 10,0 

 

3. Atividades de iniciação científica, extensão, ensino e cursos de pós-
graduação 

 

Iniciação Científica, devidamente comprovada com documento emitido pelo 
departamento de pesquisa e pós-graduação ou órgão equivalente na IES ou 
órgão de fomento. 

10 pontos por ano 

Programa de Educação Tutorial (PET)  7 pontos por ano 

Monitoria 5 pontos por ano 

Pós-graduação Lato sensu em áreas afins ao PPGTAMB. 
(Máximo 20 pontos) 

10 pontos por 
curso  

Projetos de Extensão (Máximo 10 pontos) 5 pontos por ano 

 

4. Experiência profissional (Máximo 5 pontos)  

Experiência profissional em áreas afins ao PPGTAMB, comprovada mediante 
registro em carteira de trabalho ou cópia de contrato. 

1 ponto por ano 

Estágio profissional em áreas afins ao PPGTAMB 
(com carga horária de no mínimo 20h semanais) 

0,5 ponto por ano 



 


