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ANEXO V – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRICULO (MESTRADO)

Na avaliação do Currículo Lattes será obedecida a seguinte tabela de pontuação: 

1 – TITULAÇÃO (peso 3):
Cursos 
Indicar curso, Instituição, período

Critério Pontuação Máxima

Monitoria 2 pontos por semestre 16
Pesquisa (PIBIC) 2 pontos por semestre 16
Média do Histórico Escolar Abaixo de 6,0 = 0 ponto;  6,1 a 7,0 = 2 pontos;

7,1 a 8,0 = 3 pontos; 8,1 a 9, = 4 pontos; 9,1 a
10 = 5 pontos

5

Especialização na área do Programa10 pontos por curso 30
Especialização em outras áreas 10 pontos por curso 30

2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 1):
Atividade
Indicar período, local, função, envolvimento, etc.

Critérios Pontuação Máxima

Professor de ensino fundamental ou ensino médio1 ponto por ano letivo 3
Professor de terceiro grau de áreas afins 2 pontos por ano letivo 6
Professor de terceiro grau na área 3 pontos por semestre letivo 9
Ministração de curso com duração até 15 horas1 ponto por curso ministrado 10
Ministração de curso com duração entre 16 e 59
horas

2 pontos por curso ministrado 20

Ministração  de  curso  com duração  maior  que  59
horas

3 pontos por curso ministrado 30

3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 1):
Atividade
Indicar  local,  projeto,  período,  orientação,
envolvimento, etc.

Critérios Pontuação Máxima

Orientação de trabalho acadêmico 1 ponto por TC 20
Orientação de monitoria 2 pontos por ano letivo 6
Orientação de Estágio não curricular 1 ponto por ano letivo 3

4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 3):
Trabalho produzido
Indicar  periódico/evento,  local,  título,  autores,  número de páginas,
etc.

Critérios Pontuação Máxima

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de estudantes1 ponto por evento 10
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais 
locais/regionais

1 ponto por evento 10

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais nacionais 1 ponto por evento 10
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso nacional1 ponto por evento 10
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos internacionais2 pontos por evento 20
Publicação  de  trabalhos  completos  em  anais  de  congresso
internacional

4  pontos  por
publicação

40

Publicação em revista nacional/internacional inclusa no Qualis/CAPES10  pontos  por
publicação

100

Publicação  em  revista  nacional/internacional  não  inclusa  no
Qualis/CAPES

5  pontos  por
publicação

50

Participação  em  Eventos  Acadêmicos:  Congressos,  Simpósios,
Colóquios, Encontros de Associações Estudantis.

10  pontos  por
publicação

100

Palestrante convidado em eventos locais ou nacionais 10  pontos  por
evento

100

Palestrante convidado em eventos internacionais 20  pontos  por
evento

200



5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO (peso 2)
Trabalho produzido
Indicar evento, curso, duração, etc.

Critério Pontuação Máxima

Participação  em  congressos  e  simpósios  sem
apresentação de trabalho 

1 ponto por evento 10

Curso com duração até 15 h, como aluno 1 ponto por curso 10
Curso com duração dentre 16 h a 59h, como aluno 2 pontos por curso 20
Curso com duração maior que 59h, como aluno 3 pontos por curso 30
Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de curso 1 ponto por banca 20
Comissão organizadora eventos científicos/extensão 1 ponto por evento 10
Participação  em  projeto  registrado  de  extensão
realizado

3 pontos projeto 30


