
 
Perfil do candidato – Carta de intensão – 15%   Quantidade Pontos 

Apresentação do perfil e da adequação ao 

programa e a linha de pesquisa. 

 

 

50% 1 
 

Trajetória de pesquisa, salientando a adequação 

ao programa e a linha. 

 

 
 

30% 1 

 

Trajetória de ensino e extensão que apresente a 

adequação ao programa e a linha. 
20% 1 

 

Total de pontos  

 

Pesquisa e Formação – Atividades desenvolvidas – 10% Quantidade Pontos 

Oferta de disciplina obrigatória 

Disciplinas ministradas nos últimos 4 anos relativas ao 

perfil do programa e da - Registrar o número de 

disciplina/ano. Registrar o número de disciplinas/ano 

(máximo 4) 

50%  

 

Projeto de pesquisa - Serão consideradas pesquisa 

desenvolvidas relacionadas a linha da candidatura 
25%  

 

Número de orientações concluídas  

Orientações concluídas e em andamento que 

demostre o perfil em consonância com o programa e 

a linha de pesquisa. 

25%  

 

Total de pontos  

 

Pesquisa – 10% 

Serão consideradas pesquisa desenvolvidas relacionadas a linha da 

candidatura 

Quantidade 

 

Pontos 

Apresentação de produção de pesquisa em evento 

acadêmico 
20%   

Atividade de popularização e divulgação científica 20%   

Pesquisa em parceria com outras instituições de 

pesquisa 
20%   

Pesquisa com captação de recurso 40%   

Total de pontos  

 

Atuação na graduação – 10% Quantidade Pontos 

Bolsista de IC – 5 pontos a cada bolsista últimos 4 anos. 

Registrar o número de orientações (Máx. 4) 
25%   

TCC’s – 4 pontos para cada trabalho concluído – 5 

orientações concluídas 100% do quesito (nos últimos 

quatro anos). Registrar o número de orientações (Máx. 5) 

25%   

Gestão – cargo de gestão nos últimos 5 anos, Mandato 

mínimo de 2 anos. Registrar no máximo. Registrar o 

número de mandatos (Máx. 2) 

25%   

Supervisão de estágio, PIBID, PET e monitoria (últimos 

5 anos). 5 pontos por semestre, totalizando o total de 

pontos com 4 semestres. Registrar Número de 

orientações (Máx. 4) 

25%   

Total de pontos  

 



Gestão acadêmico-científica – 10% 

Serão consideradas pesquisa desenvolvidas relacionadas a linha 

da candidatura 

Quantidade 

 

Pontos 

Comissões de organização de eventos nacionais e 

internacionais. Nos últimos 4 anos (Máximo 3) 
10%   

Diretoria de associações nacionais e internacionais e 

locais. Nos últimos 4 anos (Máximo 3) 
15%   

Comissões e pareceres ad hoc (nacional e internacional) 

Nos últimos 4 anos (Máximo 3) 
10%   

Comitê científico/editorial de periódico, de comitê 

científico institucional  de IC e de eventos científicos 

(internacionais e nacionais) Nos últimos 4 anos 

(Máximo 3) 

15%   

Editoria de periódico científico 15%   

Gestão acadêmica na pós-graduação 35%   

Total de pontos  

 

Produção Intelectual – 35% 

Serão consideradas pesquisa desenvolvidas relacionadas a linha 

da candidatura 

Quantidade 

 

Pontos 

✓ Manter quatro publicações com pelo menos 2 Qualis 

“A” (considerar artigos aceitos para publicação); 

✓ Considerar ao menos 1 livro ou e-book ou 

organização de dossiê na contabilização da produção 

qualificada da/o docente. 

 

   

Artigo em periódico A1     

Artigo em periódico A2    

Artigo em periódico A2.     

Artigo em periódico A3     

Artigo em periódico A4     

Artigo em periódico B1     

Artigo em periódico B2     

Artigo em periódico B3     

Livro e/ou e-book autoral nacional.     

Livro e/ou e-book autoral internacional    

Capítulo de Livro e/ou e-book nacional    

Capítulo de Livro e/ou e-book internacional    

Organização de livro e/ou e-book nacional     

Organização de livro e/ou e-book internacional    

Total de pontos  

 

Internacionalização – 10% Quantidade Pontos 

Publicação em evento e revistas qualificada, publicação 

de livros ou capítulo com comitê científico 
50%    

Organizar eventos, orientar, participar de conselho 

editorial, estabelecer parcerias em projetos de ensino, 

pesquisa e extensão 

 

50%   

Total de pontos  

 

 

Pontuação Final 

 

 

 


