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ANEXO II

Orientações para entrega do Quadro de Títulos e os Documentos comprobatórios:
- Os documentos precisam estar no formato PDF;
- Cada documento deve ser enviado em arquivo separado (não juntar os documentos no
mesmo PDF);
- Cada documento em PDF deverá ser nomeado conforme a numeração correspondente ao
Quadro de Pontuação;
- Os documentos deverão ser anexados ao e-mail. Não serão aceitos documentos
enviados via drive, dropbox ou outro servido de armazenamento em nuvens;
- Os documentos comprobatórios de publicação de artigos deverão conter a primeira página
do artigo (com título e autores), ISSN, nome do periódico, ano da publicação;
- Os documentos comprobatórios dos capítulos de livros deverão conter a capa do livro,
primeira página do capítulo (com título e autores), data de publicação, ISBN e Conselho
Editorial (se for o caso);
- Os documentos comprobatórios dos trabalhos completos e resumos expandidos
publicados em anais de evento deverão conter o título do evento, data de publicação e todas
as páginas do trabalho.
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QUADRO PARA ANÁLISE DE TÍTULOS

Nome do candidato(a): _______________________________________________________

Professor Orientador: ________________________________________________________

Mês e Ano de ingresso no PPG: _____ / ______

Candidato para a bolsa de: ( ) Mestrado ( ) Doutorado

QUADRO DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL
(Candidato)

TOTAL
(Comissão
de Bolsas)

1. Formação complementar
1.1 Diploma de Especialização. Mínimo de 360h,

em qualquer área do conhecimento.
05 pontos

(Até 10 pontos)
2. Exercício de magistério
(não será computado o tempo concomitante)
2.1 Atividade de magistério - professores que

atuam e/ou atuaram em sala de aula em
escolas na Educação Básica e/ou
componentes curriculares no Ensino
Superior.

02 pontos por ano
(Máximo 20 pontos)

3. Participação em projetos de pesquisa, extensão e ensino (entre julho de 2014 até junho de 2019)
(não será computado o tempo concomitante)
3.1 Coordenador, responsável ou bolsista em

projeto de pesquisa, extensão ou ensino
0,5 ponto por semestre por

projeto
(Máximo 04 pontos e 2

projetos)
3.2 Colaborador, participante ou voluntário em

projeto de pesquisa, extensão ou ensino
0,3 ponto por semestre por

projeto
(Máximo 02 pontos e 2

projetos)
3.3 Participação em grupo de pesquisa vinculado

ao PPGECQVS
0,25 ponto por semestre
(Máximo 2,5 pontos)

4. Aproveitamento acadêmico (não será computado os aproveitamentos de disciplinas)
4.1 Número de disciplinas cursadas com conceito
A no Mestrado ou no Doutorado do
PPGECQVS da UNIPAMPA

0,5 ponto por disciplina
(Máximo 6 pontos)

4.2 Número de disciplinas cursadas com conceito
B no Mestrado ou no Doutorado do
PPGECQVS da UNIPAMPA

0,25 ponto por disciplina
(Máximo 3,0 pontos)

5. Produção Acadêmica na área do ENSINO (entre julho de 2014 até junho de 2019)
5.1 Artigos publicados ou aceito em periódicos

com Qualis A1.
Primeiro autor = 10,0 pontos
por artigo. Coautor = 8,0

pontos por artigo
(Sem limite de pontos).

5.2 Artigos publicados ou aceito em periódicos
com Qualis A2.

Primeiro autor = 8,0 pontos
por artigo. Coautor = 6,0

pontos por artigo
(Sem limite de pontos).
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5.3 Artigos publicados ou aceito em periódicos
com Qualis B1.

Primeiro autor = 6,0 pontos
por artigo. Coautor = 4,0

pontos por artigo
(Sem limite de pontos).

5.4 Artigos publicados ou aceito em periódicos
com Qualis B2.

Primeiro autor = 5,0 pontos
por artigo. Coautor = 3,0

pontos por artigo
(Sem limite de pontos).

5.5 Artigos publicados ou aceito em periódicos
com Qualis B3 ou B4.

Primeiro autor = 3,0 pontos
por artigo. Coautor = 2,0

pontos por artigo
(Sem limite de pontos)

5.6 Capítulos de livros com ISBN com avaliação
de Conselho Editorial.

06 pontos por capítulo
(Máximo 24 pontos)

5.7 Capítulos de livros com ISBN sem avaliação
de Conselho Editorial.

03 pontos por capítulo
(Máximo 12 pontos)

5.8 Autoria/organização de livros com ISBN com
avaliação de Conselho Editorial.

06 pontos por capítulo
(Máximo 24 pontos)

5.9 Autoria/organização de livros com ISBN sem
avaliação de Conselho Editorial.

03 pontos por capítulo
(Máximo 12 pontos)

5.10 Trabalhos completos (no mínimo 6 páginas)
publicado em anais de eventos regionais,
nacionais ou internacionais.

Primeiro autor = 1,5 pontos
por trabalho. Coautor = 1,0

ponto por trabalho
(Máximo 15 pontos)

5.11 Resumos expandidos publicados em anais
de eventos regionais, nacionais ou
internacionais.

Primeiro autor = 0,75 ponto
por resumo. Coautor = 0,5

ponto por resumo
(Máximo 7,5 pontos)

5.12 Resumos simples publicados em anais de
eventos regionais, nacionais ou
internacionais.

Primeiro autor = 0,25 ponto
por resumo. Coautor = 0,15

ponto por resumo
(Máximo 2,5 pontos)

5.13 Ministrar curso, palestra, oficina com carga
horária mínima de 2 horas.

1,0 ponto por item
(Máximo 4 pontos)

5.14 Organização de eventos científicos. 0,5 ponto por evento
(Máximo 2 pontos)

5.15 Participação como membro de banca de
Mestrado.

1,0 ponto por banca
(Máximo 5,0 pontos)

5.16 Participação como membro de banca de
TCC.

0,5 ponto por banca
(Máximo 2,5 pontos)

5.17 Orientação ou coorientação de iniciação
científica, de no mínimo 6 meses.

0,5 ponto por (co)orientação
(Máximo 02 pontos)

_____________________________
Assinatura
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