
ANEXO IV 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES 

Graduação  Até 20 pontos  

Diploma de graduação 20 pontos  

Formação Complementar  Até 20 pontos 

Pós-graduação Stricto sensu concluída na mesma área do 

Mestrado 

Pós-graduação Stricto sensu concluída em área a fim ao 

Mestrado 

20 pontos  

 

10 pontos  

Pós-graduação Lato sensu concluída na mesma área do 

Mestrado 

15 pontos  

Pós-graduação Lato sensu concluída em área a fim ao 

Mestrado 

5 pontos  

Experiência técnica na área de política públicas 

devidamente comprovada no lattes 

Até 30 pontos 

Até 2 anos completos  5 pontos  

Mais de 2 anos até 5 anos complementos  10 pontos 

Mais 5 anos até 10 anos complementos 20 pontos 

Mais de 10 anos  30 pontos  

Produção científica, técnico e ou de Gestão  

 

Avaliação de políticas públicas  

 

Coordenação/Parecer de projetos técnicos de políticas 

públicas  

Até 30 pontos  

 

Até 6 pontos (1 ponto por relatório) 

 

Até 3 pontos (1 ponto por relatório) 

 

 

Artigos publicados em periódicos com qualis na área de 

avaliação da Capes ao qual o Mestrado está inserido 

(Ciência Política e Relações Internacionais) 

Até 6 pontos (1 ponto por artigo) 

 

Artigos publicados em periódicos em outras áreas de 

avaliação com qualis 

Até 3 pontos (0,5 ponto por artigo) 

 

 

Capítulos de livros com ISBN publicados Até 2 pontos (0,5 ponto por capítulo) 

Artigos completos publicados em anais de eventos  Até 2 pontos (0,5 ponto por artigo) 

Autoria/organização de livros com ISBN na área do 

Mestrado 

Até 3 pontos (0,5 ponto por livro) 

 

Resumos publicados em anais de eventos Até 1 ponto (0,25 ponto por resumo) 

Apresentação de trabalhos em eventos  Até 1 ponto (0,25 ponto por trabalho) 

Participação em eventos  Até 1 ponto (0,10 ponto por 

participação) 

Palestras/oficinas/minicursos na área de avaliação da 

Capes aos qual o Mestrado está inserido (Ciência Política 

e Relações Internacionais) 

Até 1 ponto (0,25 ponto por evento) 

Participação em projetos de ensino, pesquisa ou extensão. Até 1 ponto (0,25 ponto por ano) 

 



 


