
EDITAL No141, 19 de março de 2021 (ERRATA) 
 

ANEXO 2 – Itens e pontuação a serem considerados na avaliação do currículo Lattes 
O currículo Lattes será avaliado de acordo com os itens discriminados abaixo 

1. Formação Máx. Pontuação 
MESTRADO 20  
1.1 Residência  10  
1.2 Curso de especialização [5 pontos/curso, limitado a 2 cursos] 10  
Subtotal 1 25  
2. Experiência em pesquisa e acadêmico-profissional nos últimos 5 anos Máx. Pontuação 
2.1 Curso de atualização científica concluído, mínimo de 15 horas [2 pontos por curso, limitado a 2 
cursos]   

2.2 Participação em evento científico Nacional ou Internacional [1 ponto por participação, limitado a 
5 eventos]   

2.3 Experiência em docência (responsável por disciplina) [1 ponto por semestre, limitado a 3 anos]   
2.4 Atuação profissional (área de formação) [2 pontos por semestre, limitado a 3 anos]   
2.5 Membro de comissão científica de evento [1 ponto por atuação, limitado a 4 pontos]   
2.6 Aprovação em concursos públicos [1 ponto por aprovação, limitado a 4 pontos]   
2.7 Membro de comissão científica de evento [1 ponto por aprovação, limitado a 4 pontos]   
2.8 Orientação de aluno de IC / monografia [1,5 pontos por orientação, comprovada através da 
participação do orientando em algum dos itens do item 3, abaixo, limitado a 4 orientações]    

2.9 Participação em projeto de pesquisa (com bolsa) [2 pontos por ano, limitado a 3 anos]   
2.10 Participação em projeto de pesquisa (voluntário) [1 ponto por ano, limitado a 3 anos]   
2.11 Participação em projeto de extensão (com bolsa) [2 pontos por ano, limitado a 3 anos]   
2.12 Participação em projeto de extensão (voluntário) [1 ponto por ano, limitado a 3 anos]   
2.13 Preceptor de estágio [1 ponto por semestre, limitado a 4 semestres]   
2.14 Monitoria (com bolsa ou voluntário) [1 ponto por ano de atuação, limitado a 4 anos]   
2.15 Estágio extracurricular [1 ponto por semestre, limitado a 4 semestres]   
2.16 Prêmios acadêmicos [1 ponto por prêmio, limitado a 4 prêmios]   
2.17 Bolsa de apoio técnico [1 ponto por semestre, limitado a 4 semestres]   
Subtotal 2 30  
3. Publicações nos últimos 5 anos Máx. Pontuação 
3.1 Artigo completo PUBLICADO ou ACEITO em periódicos indexados A1, A2, B1 ou B2; LIVRO 
COMPLETO ou CAPÍTULO DE LIVRO sobre resultado de pesquisa (L3 ou L4) ou PATENTE, 
vinculado à dissertação de mestrado [30 pontos por item]  

 

3.2 Artigo completo PUBLICADO ou ACEITO em periódicos indexados A1, A2, B1 ou B2; LIVRO 
COMPLETO ou CAPÍTULO DE LIVRO sobre resultado de pesquisa (L3 ou L4) ou PATENTE, sem 
vínculo com a dissertação de mestrado [20 pontos por item]  

 

3.3 Artigo completo PUBLICADO ou ACEITO em periódicos indexados B3-B5; LIVRO COMPLETO 
ou CAPÍTULO DE LIVRO sobre resultado de pesquisa (L1 ou L2) vinculado à dissertação de 
mestrado [15 pontos por item]  

 

3.4 Artigo completo PUBLICADO ou ACEITO em periódicos indexados B3-B5; LIVRO COMPLETO 
ou CAPÍTULO DE LIVRO sobre resultado de pesquisa (L1 ou L2) sem vínculo com a dissertação de 
mestrado [7,5 pontos por item]  

 

3.5 Artigo completo submetido em periódicos indexados, vinculado à dissertação de mestrado [5 
pontos por item] (comprovantes: cópia do manuscrito submetido, e-mail da submissão, página de 
submissão da revista com a data de submissão e o "status" atualizado do artigo)  

 

3.6 Artigo completo submetido em periódicos indexados, sem vínculo com a dissertação de mestrado 
[2,5 pontos por item] (comprovantes: cópia do manuscrito submetido, e-mail da submissão, página 
de submissão da revista com a data de submissão e o "status" atualizado do artigo)  
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3.7 Livro técnico ou didático [5 pontos por item, limite de 4 itens]   
3.8 Publicação em outros veículos (jornais, revistas etc.) [2 pontos por item, limitado a 3 itens]   
3.9 Resumos em anais de eventos científicos nacionais [1,5 pontos por resumo, limitado a 6 resumos]   
3.10 Resumos em anais de eventos científicos internacionais [3,0 pontos por resumo, limitado a 6 
resumos]   

Subtotal 3 45  
TOTAL:  [Subtotal 1 + Subtotal 2 + Subtotal 3]  

 


