
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CONTÁBEIS E ECONOMIA (FACE)  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO (PPGADM) 

 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS 
 

Quesito Item Pontuação 
por item 

Pontuação 
do(a) 

candidato(a) 
por item 

Conferência 
da 

Pontuação 

Produção 
intelectual 
publicada a partir 
de 2009  

Autoria de artigo publicado em 
periódico classificado no sistema 
Qualis 2013-2016 da CAPES na 
área de Administração ou com 
Fator de Impacto no JCR ou H-
Scopus. 
 
Para fins de pontuação será 
utilizado prioritariamente o 
Qualis da CAPES na área de 
Administração. Somente na 
ausência de classificação do 
periódico no Qualis da área, o 
Fator de Impacto no JCR ou 
índice H da Scopus serão 
considerados. 

Periódicos 
com conceito 
entre B5 e B3 
– 10 pontos 
por artigo 

 
Periódicos 

com conceito 
entre B2 ou 

B1 – 20 
pontos por 

artigo 

Periódicos 
com conceito 
A2 ou A1 ou 
com Fator de 
Impacto no 
JCR ou H-
Scopus - 30 
pontos por 

artigo. 

  

Trabalho completo publicado ou 
apresentado em anais de evento 
científico 

5 pontos por 
artigo 

(máximo de 
15 pontos) 

  

Resumo publicado ou 
apresentado em anais de evento 
científico 

3 pontos por 
resumo 

(máximo de 9 
pontos) 

  

Pôster apresentado em evento 
científico 

1 ponto por 
pôster 

(máximo de 3 
pontos) 
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Experiência em 
pesquisa ou 
extensão a partir 
de 2009 

Bolsista de iniciação cientifica 
(PIBIC. PIVIC, PIBITI ou 
PIVITI) durante curso de 
graduação. 
 

5 pontos por 
semestre 

(máximo de 
20 pontos) 

  

Participante de projeto de 
pesquisa ou extensão com 
comprovante de participação 
emitido por Instituição de 
Ensino Superior. 

3 pontos por 
semestre 

(máximo de 
15 pontos) 

  

Experiência em 
docência no ensino 
superior a partir de 
2009 

Docência em curso de graduação. 
2 por semestre  
(máximo de 
10 pontos) 

  

Atuação como monitor em 
disciplina de curso de graduação 

0,5 ponto para 
cada semestre 
de monitoria 
(máximo de 3 

pontos) 

  

 
Pontuação Máxima: 100 pontos 
 


