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ANEXO 3 
MESTRADO e DOUTORADO – Critérios de Pontuação do Currículo    
Favor preencher o anexo somente com os documentos do Currículo efetivamente comprovados e identificados (veja 
item 5.4.1 do presente Edital). Escreva o número de itens em cada descrição (atenção com o número máximo de itens 
em algumas descrições) e multiplique pelo valor unitário. Anote o valor total parcial. Anote a pontuação total de cada 
um dos conjuntos de descritores (Publicações, Experiência Profissional e Formação). Anote a Nota Total para o 
currículo, que não pode exceder o limite máximo de 100.    
Nome:__________________________________Assinatura:___________________________ 
Nota Total:________    

Descrição  
Valor 

unitário  
Número 
de itens  

Total 
Parcial  

Pontuação 
Máxima  

Pontuação 
obtida  

1. Publicações     

1.1 Artigos publicados ou comprovadamente aceitos em periódicos científicos Qualis CAPES 
da área de CIÊNCIAS AMBIENTAIS   

O valor 
máximo no  
conjunto das 
publicações  
não poderá 
ultrapassar  
70 pontos  
  

Total:  
  
  
________  

1.1.1 Qualis A1  20      

1.1.2 Qualis A2  17      

1.1.3 Qualis B1  14      

1.1.4 Qualis B2  11      

1.1.5 Qualis B3  08      

1.1.6 Qualis B4  05      

1.1.7 Qualis B5  02      

1.2 Trabalhos comprovadamente submetidos a 
periódicos científicos Qualis A1 a B2. Anexar o 
comprovante de submissão, a cópia do trabalho 
submetido e a última comunicação do editor, caso haja 
(máximo de 3 itens)   

05      

1.3 Trabalhos completos em Anais de Congresso  02      

1.4 Resumos ou resumos expandidos apresentados em 
congressos científicos (máximo de 3 itens)   01      

1.5 Livros na área de Ciências Ambientais (máximo de 2 itens)   

1.5.1 Autor   10      

1.5.2 Organizador/editor   10      

1.5.3 Capítulo de livro   05      

2. Experiência profissional e Formação     

2.1 Experiência de magistério (por mês)* (máximo de  
24 meses)  

0,5      O valor 
máximo no  
conjunto da  
experiência  
profissional e 
formação 
não poderá 
ultrapassar  
30 pontos  
  

Total:  
  
  
________  

2.2 Experiência profissional na área de Ciências  
Ambientais (por mês)** (máximo de 24 meses)  

0,5      

2.3 Bolsas (Reuni, PIBIC, DTI) (por mês)* (máximo de 
24 meses)  0,5      

2.4 Relatórios Técnicos, Consultorias, Assessorias e 
pareceres para periódicos***   0,5      

2.5 Cursos de pós-graduação lato sensu concluídos  
(mínimo de 360 horas)   

10      

2.6 Monitoria (por disciplina/período letivo)*  01      
*A declaração deverá ser institucional, não sendo aceita declaração do professor orientador;   
** Estágio curricular obrigatório não será considerado;  *** Relatórios de pesquisa e pareceres técnicos não serão considerados.    


