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EDITAL PPGEP-FCT/UFG 03/2019    

ANEXO II: FORMULÁRIO DE AUTOPONTUAÇÃO DE CURRÍCULO 

 Considere a produção do Currículo Lattes dos últimos três anos e o ano corrente: de 2016 a 2019; 
 Preencha a Quantidade de produtos e o Total de Pontos de cada produção; 
 Entregue os documentos comprobatórios de cada item enumerados na ordem em que constam 

neste Formulário; 
 Preencha na última linha o Total de pontos; 
 Preencha a data e assine este Formulário; 
 O não preenchimento deste Formulário implicará em nota zero na etapa de Análise de Currículo. 

 

Produção (dos últimos 3 anos e o ano corrente 
 2016 a 2019) 

Pontuação 
por produção 

Quantidade 
Total de 
Pontos 

Patentes internacionais concedidas 10   

Patentes internacionais licenciadas 7   

Patentes internacionais depositadas 3   

Patentes nacionais concedidas 6   

Patentes nacionais licenciadas 3   

Patentes nacionais depositadas 2   

Artigo em periódico com qualis* A1 ou A2 10   

Artigo em periódico com qualis* B1 ou B2 7   

Artigo em periódico com qualis* B3, B4 ou B5 3   

Artigo em periódico com qualis** A1 ou A2 6   

Artigo em periódico com qualis** B1 ou B2 2   

Artigo em periódico com qualis** B3, B4 ou B5 1   

Trabalho completo publicado em anais de evento 
internacional na área de Engenharia de Produção 

2 
  

Trabalho completo publicado em anais de evento 
nacional na área de Engenharia de Produção 

0,5 
  

 
(continua) 
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(continuação) 
 

Produção (dos últimos 3 anos e o ano corrente 
 2016 a 2019) 

Pontuação 
por produção 

Quantidade 
Total de 
Pontos 

Resumo publicado em anais de evento 
internacional na área de Engenharia de Produção 

0,3   

Resumo publicado em anais de evento 
nacional/regional na área de Engenharia de 
Produção (limitado a 1,0 ponto) 

0,1   

Livro na área de Engenharia de Produção 3   

Capítulo de livros na área de Engenharia de 
Produção 

1   

Participação em programas de iniciação científica 
e/ou tecnológica (PIBIC, PIVIC, PIBITI, PIVITI) 
como bolsista ou voluntário (pontos/semestre) 

0,5   

Participação em projetos de pesquisa ou de 
extensão como bolsista ou voluntário 
(pontos/semestre) 

0,5   

Atividade profissional de nível superior na área da 
proposta de pesquisa (pontos/semestre) 

1   

Total de pontos do(a) candidato(a)  

 
* Periódicos avaliados na área da CAPES Engenharias III. 
** Periódicos não avaliados na área Engenharias III mas avaliados em outras áreas da CAPES, 
prevalecendo a maior classificação. 

 

 
 
 

__________________, ____ de ______________ de ______. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a)


