
Anexo III - Quadro de pontuação do currículo

O candidato deverá enviar o Quadro de Pontuação do Currículo Documentado à
Comissão de Seleção no ato da inscrição. É obrigatório ao candidato entregar o
quadro do currículo documentado de acordo com as seguintes orientações:

a) O Quadro de Pontuação do Currículo deverá ser preenchido pelo candidato;

b) Para submissão das cópias dos documentos comprobatórios indicados no quadro,
os arquivos devem ser nomeados conforme o item correspondente e, se for o caso,
numerados (caso tenha mais de um documento no mesmo item) com separação do
underline (“_”), (exemplo: item1_1; item1_2; …)

c) A classificação Qualis CAPES para a pontuação deve ser da área de ENSINO,
extraída da classificação de periódicos CAPES do Quadriênio 2013-2016, disponível
em:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQual
is/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf;

d) Os anexos comprobatórios da produção científica, técnica ou pedagógica (itens
4.1 a 4.11) publicados em meios eletrônicos deverão conter, obrigatoriamente, no
cabeçalho ou rodapé da página: ISSN ou ISBN; título do periódico ou nome do
evento.

QUADRO DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO

Nome CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
MÁXIMA

TOTAL
(preenchido

pelo
candidato)

TOTAL
(preenchido
pela banca)

Formação Acadêmica (MÁXIMO: 10 PONTOS)
(Entre 2016 e 2020)
(Não será computado o tempo concomitante de participação em mais de uma bolsa ou
grupo de pesquisa ou iniciação científica)

Item1 Participação em projeto de
pesquisa, extensão, ensino ou
PIBID ou Residência Pedagógica
(bolsista ou voluntário)

0,10 ponto por mês.
(Máximo 5 pontos)

Item2 Participação em Grupos de
Pesquisa.

0,10 ponto por mês.
(Máximo 5 pontos)

Formação Complementar (MÁXIMO 20 PONTOS)
(Não serão somados os pontos do Mestrado concluído e Mestrado em andamento)

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


Item3 Doutorado concluído (com
créditos e defesa da dissertação
concluídos)

20 pontos
(Máximo 20 pontos)

Item4 Mestrado concluído (com créditos
e defesa da dissertação
concluídos)

15 pontos.
(Máximo 15 pontos)

Item5 Mestrado em andamento (com
créditos concluídos)

10 pontos.
(Máximo 10 pontos)

Item6 Diploma de Especialização, como
o mínimo de 360h.

5 pontos.
(Máximo 10 pontos)

Docência (MÁXIMO: 12 PONTOS)
(Não será computado o tempo concomitante em mais de uma atividade de docência)

Item7 Tempo de docência. Professores
que atuam e/ou atuaram em sala
de aula em escolas na Educação
Básica e/ou componentes
curriculares no Ensino Superior.

0,10 por mês.
(Máximo 12 pontos)

Produção científica, técnica ou pedagógica dos
últimos 5 ANOS (MÁXIMO: 48 PONTOS)
(Entre 2016 e 2020)

Item8 Artigos publicados ou aceitos em
periódicos com Qualis A1 e A2 na
área de Ensino.

15,0 pontos por
artigo.
(Sem limite de
pontos).

Item9 Artigos publicados ou aceitos em
periódicos com Qualis B1 e B2 na
área de Ensino.

13,0 pontos por
artigo.
(Sem limite de
pontos).

Item10 Artigos publicados ou aceitos em
periódicos com Qualis B3 ou B4
na área de Ensino.

9,0 pontos por artigo.
(Sem limite de
pontos).

Item11 Artigos publicados ou aceitos em
periódicos com Qualis B5 ou C na
área de Ensino.

5,0 pontos por artigo.
(Máximo 20 pontos).

Item12 Capítulos de livros com ISBN
com avaliação de Conselho
Editorial (com no mínimo 6
páginas)

7,0 pontos por
capítulo.
(Máximo 21 pontos).

Item13 Capítulos de livros com ISBN
sem avaliação de Conselho
Editorial (com no mínimo 6
páginas)

4,0 pontos por
capítulo.
(Máximo 16 pontos).



Item14 Autoria/organização de livros com
ISBN com avaliação de Conselho
Editorial.

4,0 pontos por
autoria/organização.
(Máximo 8 pontos).

Item15 Autoria/organização de livros com
ISBN sem avaliação de Conselho
Editorial.

2,0 pontos por
autoria/organização.
(Máximo 4 pontos).

Item16 Trabalhos completos (no mínimo
6 páginas) publicado em anais de
eventos regionais, nacionais ou
internacionais.

2,0 pontos por
trabalho.
(Máximo 14 pontos)

Item17 Resumos expandidos publicados
em anais de eventos regionais,
nacionais ou internacionais.

1,5 pontos por
resumo.
(Máximo 12 pontos)

Item18 Resumos simples publicados em
anais de eventos regionais,
nacionais ou internacionais.

1,0 ponto por
resumo.
(Máximo 10 pontos)

Item19 Organização de eventos
científicos. (Eventos de, no
mínimo, 4 horas)

0,5 ponto por evento.
(Máximo 5 pontos)

Item20 Palestras/oficinas/cursos
ministrados na área de Ensino
(Com carga horária mínima de 2
horas)

1,0 ponto por evento.
(Máximo 5,0 pontos)

Item21 Participação como membro titular
em banca de graduação

0,5 por banca
(Máximo 2,5 pontos)

Item22 Participação como membro titular
em banca de especialização,
mestrado e doutorado

1,0 por banca
(Máximo 5,0 pontos)

Item23 Produção de material audiovisual
publicado em livro, revista ou
página de editora ou agência de
fomento oficial.

0,25 por material
(Máximo 1,0 pontos)

Monitoria, Supervisão, Orientação e Gestão considerando os últimos 10 anos
(Entre 2010 e 2020) (MÁXIMO = 10 PONTOS)

Item24 Monitoria e/ou tutoria (bolsista
e/ou voluntário).

0,05 ponto por mês.
(Máximo 1,2 pontos)

Item25 Supervisão de estágios de cursos
de graduação.

0,10 ponto por mês.
(Máximo 2,4 pontos)

Item26 Supervisão de programas
institucionais de capacitação
discente de cursos de graduação.

0,10 ponto por mês.
(Máximo 2,4 pontos)

Item27 Orientação ou coorientação de
trabalhos de conclusão de curso
de nível técnico, de graduação ou
pós-graduação.

0,25 ponto por
orientação.
0,10 ponto por
coorientação.



(Máximo 1,0 ponto)

Item28 Gestão (direção, vice-direção,
supervisão escolar, coordenação
pedagógica, orientação).

0,05 por mês.
(Máximo 3,0 pontos)

Item29 Técnicos em educação
(secretarias, monitores, auxiliares
de educação)

0,05 por mês
(Máximo 2,4 pontos)

TOTAL (MÁXIMO 100 pontos)

Para o cálculo da nota final desta etapa, o total obtido no
quadro de pontuação deve ser multiplicado por 0,03.

A comprovação do Mestrado Concluído e Doutorado Concluído poderá ser realizada
pela apresentação da ata de defesa ou pelo diploma
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