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ANEXO III  

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

Nome do Candidato: 

_______________________________________________________________  

 

 

Observação:  

1) Candidato(a): preencha o formulário e indique a pontuação final do seu 
currículo (Soma de todas as pontuações parciais). Lembre -se que essa 
pontuação só será homologada pela Comissão de Seleção se ela est iver 
devidamente comprovada.  

2) Nos itens produção bibl iográf ica , produção técnica, at ividades, administração, 
orientação/supervisão, formação, deve ser considerada somente a 
produção/atividades no seguinte período (2016 a 2022). 

 

Parâmetros de Pontuação do Curriculum Vitae  

 

Tipo  Item Descrição  

Valor Área de 

Ciências e  

Matemática  

Q 
Subtotal  

1  

Valor 

Outras 

Áreas  

Q 
Subtotal  

2  

Tota l  

PARCIAL 

1
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g
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01  

Art igos publicados  

em periód icos  

cien tíf icos 

especial izados com 

corpo edi to r ia l  

aval iados como 

quali s  B 

6,0    2 ,0     

02 

Art igos publicados  

em periód icos  

cien tíf icos 

especial izados com 

corpo ed i tor ia l  

aval iados como 

quali s  A  

10,0    3 ,0     

03 

Apresen tação  de 

Trabalhos em 

Eventos 

Cient íf icos  

(Máximo 05 

apresentações) .  

0 ,2    0 ,1     



04 

Resumo em Anai s 

de even to 

cien tíf ico (Máximo 

05 resumos) .  

0 ,2    0 ,1     

05 

Trabalho  Completo 

publicado em 

Anais de even to 

cien tíf ico.  

(máximo 5  

traba lhos)  

0 ,5    0 ,3     

06 

Livros Publicados  

e/ou Organização 

de l iovros  por  

editora com corpo 

editor ia l .  

6 ,0    2 ,0     

07 

Capítu los  de 

Livros Publicado 

por  edi tora com 

corpo edi tor ial .  

4 ,0    1 ,0     

08 

Par t ic ipação na  

comissão 

organizadora de  

eventos c ien tíf icos  

(Máximo 5)  

0 ,1    0 ,05    

09 

Par t ic ipação em 

comitês ed itor iais  

de per iód icos  

1 ,0    0 ,3     

2
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a
d

e
s

 

10  

Par t ic ipação em 

Seminár ios,  

Palestras,  

Jornadas,  

Encontros e  

Congressos 

(Máximo de 05 

par t icipações) .  

0 ,1    0 ,03    

11 

Monitor ia  

(Máximo de 03 

anos) .  

0 ,2  por  ano    0 ,1  por  

ano 

   

12 

Par t ic ipação em 

grupos de  estudos 

e  pesquisas,  

registrados  no 

CNPq ou em IES 

(máximo 3  anos)  

0 ,5  por  ano    0 ,3  por  

ano 

   

13 

Ex-bolsista  de 

Iniciação  

Cient íf ica  (PIBIC) ,  

PIBID,  

PROLICEN, 

OBSERVATÓRIO 

DA EDUCAÇÃO, 

PET ou  PIVIC 

(Máximo de 03 

anos) .  

1 ,0  por  ano    0 ,6  por  

ano 

   

14 

Atuação como 

docente  ou 

coordenador  na 

Educação Básica  

(Máximo de 05 

anos)  

1 ,0  por  ano    0 ,3  por  

ano 

   

15 

Disc ipl inas 

ministradas em 

cursos de  educação 

super ior  (máximo 

320 horas)  

1 ,0  a  cada 64 

horas  

  0 ,3  a  

cada 

64 

horas  

   



16 

Cursos Ministrados 

de 8  a  20 horas 

(Máximo de 03 

cursos) .  

0 ,3    0 ,1     

17 

Palestran te,  

conferencista  ou 

par t icipante  em 

mesa redonda  em 

evento  

Cient íf ico  (máximo 

5)  

1 ,0    0 ,3     

18 

Coordenação de 

projetos de 

pesquisa,  ex tensão 

ou ensino  

1,5    0 ,5     

19 

Membro de banca 

de TCC de curso  

de graduação  

(máximo 5)  

0 ,5    0 ,1     

20 

Membro de banca 

de defesa de 

monograf ia  de pós -

graduação  la to  

sensu  (Máximo 5)  

0 ,6    0 ,2     
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21  

Membro da 

diretor ia  de 

assoc iações  

cien tíf icas 

(máximo 5  anos)  

0 ,5  por  ano    0 ,16 

por  

ano 

   

22 

Coordenador  de 

curso de graduação 

(máximo 3  anos)  

2 ,0  por  ano    1 ,0  por  

ano 

   

23 

Coordenador  de 

curso de pós-

graduação  la to  

sensu (máximo 3  

anos)  

1 ,0  por  ano    0 ,3  por  

ano 

   

4
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ã
o
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u

p
e
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ã
o

 

24  

Superv isão de 

es tudantes  no 

es tágio  

superv is ionado ou  

PIBID (máximo 

10)  

1 ,0    0 ,5     

25 

Coordenador  de 

área /proje to  do 

PIBID 

1,5    0 ,6     

26 

Orien tação de  

es tudantes  de 

graduação  em 

TCC, estág io 

superv is ionado,  

monitor ia ,  pro je tos 

de extensão ,  ou 

pós graduação  la to  

sensu  (Máximo 10)  

1 ,0    0 ,6     

5
-F

o
rm

a
ç

ã
o

 

27  

Cursos Específ icos 

< 8 horas (Máximo 

05 cursos) .  

0 ,1    0 ,03    

28 

Cursos Específ icos 

de 8  a  20 horas 

(Máximo 05 

cursos) .  

0 ,3    0 ,1     

29 

Cursos Específ icos 

de 21 a 40 horas 

(Máximo 05 

cursos) .  

0 ,4    0 ,13    



30 

Cursos Específ icos 

com mais  de 40 

horas (Máximo 05 

cursos) .  

0 ,5    0 ,16    

31 

Disc ipl inas 

cursadas como 

aluno especial  em 

nível  de Pós -

Graduação str ic tu  

sensu sem a 

obtenção  da 

t i tu lação (Máximo 

16 crédi tos) .  

0 ,5  para  cada 4  

crédi tos  ou 64 

horas  

  0 ,16    

32 

Curso de Pós-

graduação  Lato 

Sensu (Máximo de 

02 cursos) .  

3 ,0    1 ,0     

33 Mestrado   8 ,0    2 ,6     

 

 

Pontuação total do currículo: __________  

 


