Tabela de Pontuação
Item

1 – DESEMPENHO ACADÊMICO (HISTÓRICO ESCOLAR)

Nº docto.

Desempenho acadêmico na graduação (valor máximo: 50 pontos):
sem reprovação ⇨ 40 pontos;
1
subtrair 5 pontos por reprovação, p.ex., se houver 2 reprovações ⇨30
pontos;
Mas se houver ≥ 7 reprovações ⇨5 pontos.
Prêmios e distinções pelo desempenho acadêmico na graduação ⇨Até 10
2
pontos
Para candidatos ao Mestrado, Total de Pontos para o item 1

/40

/10
/50

Desempenho acadêmico na Pós-graduação (valor máximo: 40 pontos):
Disciplinas com conceito A (ou notas 90 a 100) ⇨ 8 pontos/disciplina;
3
Disciplinas com conceito B (ou notas 75 a 89) ⇨ 5 pontos/disciplina;
Disciplinas com conceito C (ou notas 50 a 74) ⇨ 2 pontos/disciplina;
Tempo de titulação para defesa do Mestrado
4
Até 24 meses ⇨10 pontos; de 25 a 30 meses ⇨ 6 pontos; > 30 meses ⇨ 2
pontos
Para candidatos ao Doutorado, Total de Pontos para o item 1
Item

2 – ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES DURANTE A GRADUAÇÃO

/40

/10
/100
Nº docto.

Iniciação Científica (ou à Docência). Pontuação máxima ⇨limitado a 12
pontos
1
Com bolsa institucional (ou de órgãos de fomento) ⇨ 4 pontos/semestre.
Sem bolsa⇨ 2 pontos por semestre.
Participação em programas de monitoria (ou apoio à docência) em
2
Estabelecimento de Ensino Superior⇨ 2 pontos/semestre. Pontuação
máxima ⇨ limitada a até 6 pontos
Estágios não curriculares ⇨pontuação de 2 pontos/40 h, máximo de 4
3
pontos.
Participação em Minicursos ⇨ 0,5 ponto por hora-aula. Limitado a 4
4
pontos.
Total de Pontos para o item 2
Item

3 – EXERCÍCIO DA PROFISSÃO APÓS A GRADUAÇÃO

Exercício da profissão em atividades relacionadas com a área de Química /
Ciências
Atuação na indústria ou serviço na área de química ou ciências ⇨3
1
pontos/semestre.
Atuação no Magistério Superior, cada 10 h/semana ⇨3 pontos/semestre.
Atuação no Ensino Médio, cada 10 h/semana ⇨2 pontos/semestre.
Valor máximo ⇨18 pontos.
Participação em programas de Estágio Docente em Estabelecimento de
2
Ensino Superior⇨3 pontos/semestre. Pontuação máxima ⇨limitada a até
9 pontos
3
Ministrar minicursos⇨ 0,3 ponto/hora. Limitado a 3 pontos.
Exercício profissional em atividades relacionadas com a área de
4
Química/Ciências
⇨2 pontos/semestre, limitado a 4 pontos.
Total de Pontos para o item 3:

Sub-Total

Sub-Total

/12

/6
/4
/4
/26
Nº docto.

Sub-Total

/18

/9
/3
/4
/34

Item

4 – PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

Publicação em periódicos (Pontuação máx. ⇨ 16 pontos)
JCR ≥ 5.0 ⇨ 7 pontos/pub; 2 ≤ JCR < 5.0 ⇨5 pontos/pub; JCR < 2.0 ⇨3
1
pontos/pub.
Se for primeiro autor, acrescentar 2 pontos / publicação.
Produto, software de uso científico ou processo com geração de patente
2
registrada
⇨ 5 pontos/patente. Se licenciada, acrescentar 2
pontos/patente. Limitado a 14 pontos
Publicação de capítulo de livro com ISBN ⇨5 pontos. Se for 1st autor,
3
acrescentar 2 pontos / publicação. (Pontuação máxima ⇨limitado a 14
pontos)
Trabalho completo (ou resumo) publicado em Anais (ou CD) de congresso
Se internacional ⇨ 1 ponto/resumo; se nacional ⇨ 0,6 ponto/resumo.
4
Se 1st autor, acrescentar 0,5 ponto/resumo. (Pontuação máxima ⇨ 5
pontos)
Participação em eventos científicos. Pontuação máxima ⇨ limitado a 5
pontos.
Se internacional ⇨1 ponto/evento; se nacional ⇨ 0,5 ponto/evento
5
Com apresentação oral de trabalho ⇨ acrescentar 1 ponto por trabalho
apresentado;
Com apresentação de poster ⇨ acrescentar 0,5 ponto por trabalho
apresentado
Premiação de trabalhos científicos, concedido por associações científicas
6
nacionais ou internacionais ⇨ 3 pontos por prêmio. Limitado a 6 pontos
Total de Pontos para o item 4

IMPORTANTE:
Devem ser anexados toda a documentação comprobatória.

Nº docto.

Sub-Total

/16

/14

/14

/5

/5

/6
/60

