
 
ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DO PPGQ REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA FAPEG 03/2016 – 

BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO  

 

 

1. As propostas submetidas eletronicamente no sistema FAPEGestor devem ser impressas e 

encaminhadas à Coordenação do PPGQ-IQ-UFG no período de 30/04 a 05/05 de 2016, das 

08:30 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h.  

 

2. Os candidatos irão concorrer a 01 (uma) bolsa de mestrado e 03 (três) bolsas de 

doutorado. 

 

3. Os seguintes documentos deverão ser entregues juntamente à proposta:  

- Currículo Lattes devidamente comprovado.  

- Certidão Negativa da Receita/Dívida Ativa do Estado de Goiás. 

- Declaração do candidato com ciência do orientador informando se exerce ou não qualquer 

tipo de atividade profissional. Nesta mesma declaração, o candidato deve informar a carga 

horária semanal (em horas) que o candidato dispõe para realizar as atividades acadêmicas 

do Curso (Mestrado ou Doutorado) e executar o plano de pesquisa proposto. No caso de 

candidatos que exercem atividades profissionais, remuneradas ou não, o número de horas 

total (somando atividades acadêmica e profissional) não deverá ultrapassar 60 horas 

semanais. 

- O candidato com vínculo empregatício deverá incluir declaração do empregador onde 

conste a carga horária de trabalho semanal.  

- O candidato com vínculo empregatício que já obteve afastamento total ou parcial das 

atividades de trabalho deverá anexar documento que comprove o afastamento e informe se 

este é remunerado ou não.  

- O candidato com vínculo empregatício cuja solicitação de afastamento está em trâmite 

deverá anexar documento comprobatório.  

 

4. Critérios para pontuação do currículo e da nota de desempenho no Processo de Seleção 

ao PPGQ, conforme item 7.2.2 da Chamada Pública 03/2016.  

- A pontuação do currículo será realizada conforme as Tabelas constantes nos anexos I 

(Mestrado) e II (Doutorado). Somente serão pontuados os itens devidamente comprovados. 

Para cada nível, mestrado ou doutorado, será atribuída nota 10 ao candidato que obtiver a 

maior pontuação no currículo, sendo que as notas dos demais candidatos serão calculadas 

proporcionalmente à pontuação obtida.  

- A nota de desempenho no Processo de Seleção ao PPGQ será composta considerando 

como critério de maior pontuação a ausência de remuneração e a maior disponibilidade de 

tempo de dedicação ao Curso.  

 

 

24 de março de 2016. 



Comitê Institucional de Seleção (CIS) do PPGQ – IQ-UFG 



TABELA 1. PONTUAÇÃO PARA CURRICULO LATTES (curso mestrado)  

Item   PRODUÇÃO CIENTÍFICA (ÚLTIMOS 5 ANOS) 

Pontuação 

01 Participação em seminários, palestras, jornadas, encontros e congressos (Máximo de 05 participações). 0,5 

02 Artigos publicados em periódicos científicos especializados com classificação A1, A2 e B1 no Qualis do 

Comitê de Química. 

30,0 

03 Artigos publicados em periódicos científicos especializados com classificação B2 a B5 no Qualis do 

Comitê de Química. 

15,0 

04 Artigos publicados em periódicos científicos especializados com classificação C no Qualis do Comitê de 

Química. 

7,0 

05 Resumo em Anais de Congresso (Máximo de 05 resumos). 

Serão pontuadas as comprovações por cópia do resumo e do certificado comprovados pelo 

Coordenador ou Presidente de evento cientifico.    

1,0 

06 Trabalho Completo em Anais de Congresso. 

Serão pontuadas as publicações comprovadas por cópia do trabalho completo (número de páginas 

maior igual a três), publicado e com o meio de divulgação devidamente identificado e mediante 

certificado expedido pelo Coordenador ou Presidente de evento cientifico.    

5,0 

07 Apresentação de Trabalho em Congresso (Máximo de 05) 1,0 

08 Trabalho Premiado em Anais de Congresso. 

O trabalho deverá ser pontuado uma única vez e a premiação ou menção honrosa deverá ser 

comprovada mediante certificado expedido pelo Coordenador ou Presidente de evento cientifico. 

3,0 

09 Desenvolvimento ou geração de trabalhos com patente registrada: Produtos ou Processos. 30,0 

10 Livros Publicados com selo de editoras que possuam corpo editorial. Só serão aceitos livros publicados 

por Editora com Conselho Editorial, sendo a obra referenciada pela International Standard Book 

Number – ISBN. 

30,0 

11 Capítulos de Livros Publicados com selo de editoras que possuam corpo editorial. Só serão aceitos livros 

publicados por Editora com Conselho Editorial, sendo a obra referenciada pela International Standard 

Book Number – ISBN. 

15,0 

12 Estágios Curriculares até 40 horas (Máximo de 05 estágios). 1,0 

13 Estágios Curriculares acima de 40 horas (Máximo de 05 estágios). 2,0 

14 Monitoria (Máximo de 03 anos). 3,0 

15 Bolsista (PIBIC/PIBITI/PROLICEN) ou Voluntário (PIVIC/PIVITI) de Iniciação Científica (Máximo de 03 

anos). Pontos/ano 

8,0 

16 Bolsista de Extensão (Máximo de 03 anos). Pontos/ano 5,0 

17 Iniciação científica voluntária não cadastrada por órgão competente (Máximo de 03 anos). Pontos/ano 5,0 

18 Cursos realizados em seminários, jornadas, encontros ou congressos < 8 horas (Máximo de 05 cursos). 0,5 

19 Cursos realizados em seminários, jornadas, encontros ou congressos de 8 a 20 horas (Máximo de 05 

cursos). 

1,0 

20 Cursos realizados em seminários, jornadas, encontros ou congressos de 21 a 40 horas (Máximo de 05 

cursos). 

1,5 

21 Cursos realizados em seminários, jornadas, encontros ou congressos com mais de 40 horas (Máximo de 

05 cursos). 

2,0 

*Pontuar integralmente se o artigo estiver no prelo. 



TABELA 2.  PONTUAÇÃO PARA CURRÍCULO LATTES- CURSO DOUTORADO 
 

 

Item 
I. PRODUÇÃO CIENTÍFICA (últimos 5 anos) Pontos 

1 Artigo em periódico com classificação A1 no Qualis do Comitê de Química. 60* 

2 Artigo em periódico com classificação A2 no Qualis do Comitê de Química. 40* 

3 Artigo em periódico com classificação B1 e B2 no Qualis do Comitê de Química. 30* 

4 Artigo em periódico com classificação B3 e B4 no Qualis do Comitê de Química. 15* 

5 Artigo em periódico com classificação B5 no Qualis do Comitê de Química. 5* 

6 Artigo em periódico com classificação C no Qualis do Comitê de Química. 2* 

7 Artigos nacionais ou internacionais que não estejam relacionados no Qualis do Comitê de Química 2* 

8 

Livro publicado com selo de editoras que possuam corpo editorial 

Só serão aceitos livros publicados por Editora com Conselho Editorial, sendo a obra referenciada pela 

International Standard Book Number – ISBN. Serão pontuadas as publicações comprovadas por cópia 

da folha de rosto do meio de divulgação e da ficha catalográfica.  

40 

9 

Capítulos de livro publicado com selos de editoras que possuam corpo editorial 

Só serão aceitos livros publicados por Editora com Conselho Editorial, sendo a obra referenciada pela 

International Standard Book Number – ISBN. Serão pontuadas as publicações comprovadas por cópia 

da folha de rosto do meio de divulgação e da ficha catalográfica.  

 

10 

10 

Trabalho completo publicado em anais de congresso científico nacional ou internacional com corpo 

editorial 

Serão pontuadas as publicações comprovadas por cópia do trabalho completo (número de páginas 

maior igual a três), publicado e com o meio de divulgação devidamente identificado e mediante 

certificado expedido pelo Coordenador ou Presidente de evento cientifico.    

2 

11 

Trabalho premiado em evento científico nacional ou internacional 

O trabalho deverá ser pontuado uma única vez e a premiação ou menção honrosa deverá ser 

comprovada mediante certificado expedido pelo Coordenador ou Presidente de evento cientifico. 

2 

12 

Apresentação oral de trabalho em congresso científico nacional ou internacional 

Serão pontuadas apenas os trabalhos apresentados pelo candidato. As comprovações deverão ser 

apresentadas por cópia do trabalho e do certificado comprovado pelo Coordenador ou Presidente de 

evento cientifico.  

2 

13 

Resumo de trabalho publicado em anais de congresso em periódicos especializados nacionais ou 

internacionais com corpo editorial. 

Serão pontuadas as comprovações por cópia do resumo e do certificado comprovados pelo 

Coordenador ou Presidente de evento cientifico.    

1 

Total de Pontos para o item I 

 



*Pontuar integralmente se o artigo estiver no prelo. 

Item II. PRODUÇÃO TÉCNICA Pontos 

1 

Produção de software de uso científico e/ou tecnológico ou depósito de patente. 

Serão pontuadas aquelas comprovadas por cópia ou publicação ou folha de rosto do meio de 

divulgação e/ou comprovante de depósito de patente. 

8 

2 

Produto ou processo com geração de patente registrada. 

Devidamente comprovado.    

60 

Total de Pontos para o item II 

 
 
 

 


