
Pontuação currículo Lattes (2016-2020)      
SEÇÃO/ITEM PONTOS 2016 2017 2018 2019 2020 

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis A1  10           

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis A2  8,5           

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis B1  7           

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis B2  5,5           

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis B3  4           

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis B4  2,5           

Artigos completos publicados/aceitos em periódico com Qualis B5  1           

Artigos completos publicados/aceitos em periódico sem Qualis 0,5           

Livro (autor ou co-autor) publicados ou em editoração (com ISBN) 10           

Livro (organizador) publicados ou em editoração (com ISBN) 5           

Capítulo de livro (autor ou co-autor) publicado ou em editoração (com ISBN) 3           

Trabalhos publicados em eventos internacionais (por resumo simples, expandido e completo)  1           

Trabalhos publicados em eventos nacionais (por resumo simples, expandido e completo)  0,5           

Trabalhos publicados em eventos regional e locais (por resumo simples, expandido e completo)  0,3           

Organização de eventos  0,1           

Palestrante em eventos  0,1           

Participação como ouvinte em eventos (por evento) 0,05           

Participação em cursos com até 20 horas (por curso) 0,05           

Participação em cursos com mais de 21 horas (por curso) 0,1           

Curso de língua estrangeira em qualquer período (contará 0,1 pontos independente do número de cursos realizados) 0,2           

Participação como bolsista de Iniciação Científica (p/ semestre) 0,5           

Participação como bolsista de Extensão (p/ semestre) 0,5           

Participação como voluntário de Iniciação Científica (p/ semestre) 0,4           

Participação como voluntário de Extensão (p/ semestre) 0,4           

Monitorias em disciplinas da graduação (p/ semestre) 0,2           

Pós-Graduação Lato Sensu (concluídas) 1           

OBSERVAÇÕES       

1. Todos os documentos e as pontuações serão conferidas pela comissão de seleção.        

2. Os artigos aceitos e ainda não publicados podem ser comprovados com a Carta de Aceite da revista.        

3. Os itens colocados na planilha que não têm comprovação documental integral serão desconsiderados.       

4. Livros e capítulos de livro precisam conter, em sua comprovação, a ficha catalográfica.       

5. Todos os cursos de especialização e cursos de língua estrangeira devem ser comprovados com Certificado de Conclusão.      
 


