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QUADRO DE AVALIAÇÃO  
 

 Quadro 1 – Pontuação relativa à Produção Bibliográfica, Artística e Cultural 
relativa aos últimos cinco anos ( 2009 a 2013) (5,0) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 As 
publicações em periódicos serão pontuadas com base no QUALIS/CAPES, 
adotando-se o melhor posicionamento do periódico na referida base de dados, 
considerando a seguinte pontuação:  
A1= 40,0 pontos 
A2 =35,0 pontos 
B1= 30,0 pontos 
B2 = 25,0 pontos 
B3= 20,0 pontos 
B4= 15,0 pontos 
B5= 10,0 pontos 
C = 5,0 ponto 
 
     Caso o periódico não conste no QUALIS/CAPES, será adotada a base de 
índice de impacto do JCR - Journal of Citation Reports (ou outro que vier a ser 

Atividades Pontuação 
Publicação de resumo simples em evento 
científico nacional 

1,0 

Publicação de resumo simples em evento 
científico internacional 

1,5 

Publicação de resumo estendido em evento 
científico nacional 

2,0 

Publicação de resumo estendido em evento 
científico internacional 

2,5 

Trabalho completo em evento científico nacional  5,0 
Trabalho completo em evento científico 
internacional  

6,0 

Artigo em periódico indexado Até 40,01 
Autoria de Livro  Até 40,02 
Autoria de Capítulo de Livro  Até 20,03 
Editoração/Organização de Livro Até 13,334 
Propriedade intelectual ( produto, processo, 
software) com registro ou patente no INPI ou no 
exterior)  

50 

Artigo publicado em jornal ou revista(magazine)   Até 10/ano5 

Elaboração de prova em Concurso  3,0 



adotado pela CAPES), considerando a seguinte pontuação:  
 

- Fator de impacto ≥ 0,30: 25 pontos Fator de impacto < 0,30: 15,0 pontos.  
- As publicações em periódicos não constantes no JCR receberão 2,0 

pontos.  
 
2 A pontuação relativa à autoria de livros será atribuída em função da editora onde 
o livro foi publicado, obedecendo à seguinte classificação:  
Categoria A: até 35 pontos: Editoras Comerciais com Corpo de Avaliadores  
Categoria B: até 20 pontos: Editoras Universitárias  
Categoria C: até 10 pontos: Editoras Comerciais sem Corpo de Avaliadores  
A pontuação dentro de cada categoria será atribuída de acordo com a 
abrangência da editora e tiragem do exemplar.  
 
3 A pontuação em capítulos de livros será a metade daquela da autoria de livros, 
de acordo com as categorias do item anterior.  
 

4 Item Editoração/Organização de Livro obedecerá às mesmas normas do item 
que trata da Autoria de Livro, porém a pontuação será 1/3 da pontuação relativa à 
Autoria de Livro.  
 

5 A pontuação máxima neste item será de até 10,0 pontos por ano, distribuídos de 
acordo com o critério abaixo: 
 

- Circulação local (local e regional): 0,4 pontos por texto. 
- Circulação regional (região sul): 2,0 pontos por texto. 
- Circulação nacional: 4,0 pontos por texto. 
- Circulação Internacional: 6,0 pontos por texto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 2 – Formação Continuada (2,5) 
 
 

 
 
 
 
Quadro 3 – Experiência Profissional (2,5) 

 
 
       1 Até no máximo 2,5 pontos 
 

2 Experiência em voluntariado, ONGs, Conselhos, atividades de liderança 
comunitária, entre outras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades Pontuação 
Aperfeiçoamento  1,5 
Curso de Especialização  3,0 
Curso de Mestrado 5,0 
Curso de Doutorado 7,0 

Atividades Pontuação 
Experiência profissional (nas áreas do 
conhecimento do Mestrado) 

Até 3 anos = 2 pontos 
Até  6 anos =4 pontos  
Até 9 anos = 6 pontos  
De 10 e acima = 8 pontos 

Experiência em Iniciação Científica 0,5 por ano1 

Experiência em Extensão 0,5 por ano1 
Atuação em práticas socioculturais2 Até 3 anos = 2 pontos 

Até  6 anos =4 pontos  
Até 9 anos = 6 pontos  
De 10 e acima = 8 pontos 


