
na	  área	  Biológica em	  outras	  áreas

3,00	  /	  curso 0,75	  /	  curso

5,00	  /	  curso 1,25	  /	  curso

0,50	  /	  curso -‐

1,00	  /	  curso -‐

1,50	  /	  curso -‐

4,00	  /	  semestre 1,00	  /	  semestre

0,50	  /	  semestre 0,20	  /	  semestre 2,00

0,25	  /	  estágio -‐

0,50	  /	  estágio 0,20	  /	  estágio

1,00	  /	  estágio 0,50	  /	  estágio

3,00	  /	  estágio 1,00	  /	  estágio

2,00	  /	  monitoria 1,00	  /	  monitoria

3,00	  /	  monitoria 2,00	  /	  monitoria

5,00	  /	  monitoria 3,00	  /	  monitoria

5,00	  /	  ar<go 1,25	  /	  ar<go

10,00	  /	  ar<go 2,50	  /	  ar<go

5,00	  /	  livro 1,25	  /	  livro

1,00	  /	  capítulo 0,25	  /	  capítulo

1,00	  /	  ar<go 0,25	  /	  ar<go

pôster	  ou	  resumo	  publicado	  em	  anais	  de	  congresso	  
(será	  considerado	  o	  pôster	  ou	  o	  resumo)

0,50	  /	  trabalho -‐

apresentação	  oral 1,00	  /	  trabalho -‐

0,75	  /	  material -‐ 3,00

1,50	  /	  trabalho -‐

0,50	  /	  palestra -‐ 5,00

0,50	  /	  evento -‐ 2,00

1,00	  /	  semestre 0,50	  /	  semestre

3,00	  /	  semestre 1,50	  /	  semestre

1,00	  /	  30	  horas 0,50	  /	  30	  horas

1,00	  /	  banca 0,25	  /	  banca

0,20	  /	  banca -‐

2,00	  /	  concurso 0,50	  /	  concurso

3,00	  /	  aluno	  /	  semestre 0,75	  /	  aluno	  /	  semestre 10,00

4,00	  /	  ano 1,00	  /	  ano

2,00	  /	  ano 0,50	  /	  ano

0,50	  /	  a<vidade -‐ 4,00

concurso	  para	  professor	  universitário

A<vidades	  de	  orientação	  cienJfica	  a	  alunos	  de	  curso	  universitário

pesquisa

extensão

Outras	  a<vidades	  relacionadas	  ao	  trabalho	  técnico	  (consultoria,	  organização	  de	  eventos	  cienJficos,	  etc.)
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ensino	  médio

ensino	  superior

cursos	  de	  curta	  duração	  (extensão	  e	  outros)

nível	  universitário

nível	  médio

Experiência	  de	  magistério

Produção	  cienJfica

produção	  de	  material	  didá<co	  (apos<las,	  etc.)

trabalho	  premiado	  em	  congresso	  nacional	  ou	  internacional

Proferição	  de	  palestras	  e	  exposições	  em	  mesa	  redonda	  (em	  congressos	  ou	  universidades	  para	  público	  especializado	  na	  
área	  biológica)

Par<cipação	  em	  congressos,	  simpósios,	  etc.	  (como	  ouvinte)

10,00

com	  duração	  >	  12	  meses

trabalhos	  apresentados	  
em	  eventos

ar<gos	  cienJficos	  completos	  em	  periódicos	  nacionais

ar<gos	  cienJficos	  completos	  em	  periódicos	  internacionais

livros	  publicados

capítulos	  de	  livro

ar<gos	  de	  divulgação	  

Monitorias 10,00

com	  duração	  >	  90	  horas

Iniciação	  cienJfica	  ou	  similar	  (PIBIC/PIVIC/IT	  ou	  equivalente)

com	  duração	  <	  1	  mês

com	  duração	  ≥	  1	  mês	  e	  <	  6	  meses

com	  duração	  ≥	  6	  meses	  e	  <	  12	  meses

com	  duração	  ≥	  12	  meses

com	  duração	  <	  6	  meses

com	  duração	  ≥	  6	  meses	  e	  ≤	  12	  meses

Cursos	  extra-‐curriculares

10,00

Outros	  estágios	  com	  ou	  sem	  bolsa	  e	  
monitoria	  voluntária,	  com	  carga	  horária	  
mínima	  de	  12	  horas	  semanais	  (estágios	  
curriculares	  não	  pontuam)

Especialização

PONTUAÇÃO

Bolsista	  de	  pesquisa	  de	  órgaos	  oficiais	  (PIBIC/IT/AT	  ou	  equivalente)

ATIVIDADE

com	  duração	  ≥	  30	  horas	  e	  ≤	  90	  horas

Aperfeiçoamento

12,00

Par<cipação	  como	  membro	  efe<vo	  em	  
bancas	  e	  similares

5,00

A<vidade	  profissional 10,00

LIMITE	  DE	  
PONTOS

Cursos	  de	  aperfeiçoamento	  e	  
especialização

10,00

com	  duração	  <	  30	  horas

10,00


