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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS INCRITOS NO EDITAL

PARA PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA DE PÓS- DOUTORADO PNPD-CAPES –
EDITAL 005/2017

Os critérios de avaliação aprovado em reunião de colegiado do FQMAT serão compostos por duas

etapas;

Primeira etapa: Os projetos serão submetidos a dois consultores ad hoc, que não conhecerão os

proponentes da proposta, sendo analisadas em duplo cego. A análise dos projetos será realizada de

acordo com os itens presentes na Planilha 1, anexo. Os projetos que obtiverem nota média superior

ou igual a 70 (tendo em vista os dois pareceres) serão classificados.

Segunda etapa: Para critérios de classificação, serão pontuados os currículos Lattes dos candidatos,

de acordo com a Planilha 2 (anexo).
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Anexos

Planilha 1: Critérios e Pontuação para avaliação do projeto de pesquisa

Item Valor Pontos Obtidos
1- Mérito Científico e originalidade 30
2- Fundamentação Teórica e Qualidade geral do texto 10
3- Coerência metodológica 20
4- Viabilidade 20
5- Relevância e potencial de resultados 20
Total de pontos dos itens 1 a 5
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Planilha 2: Critérios de pontuação para avaliação do currículos Lattes

ATIVIDADES CIENTÍFICAS (máximo 6,0 pontos) Pontuação
por ítem

Pontuação
obtida

1- Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em
periódico com classificação Qualis A1 ou Qualis A2 na área de
Química

8,0 pts por
artigo

2- Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em
periódico com classificação Qualis B1 ou Qualis B2 na área de
Química

4,0 pts por
artigo

3- Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em
periódico com classificação Qualis B3 na área de Química

3,0 pts por
artigo

4- Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em
periódico com classificação Qualis B4 ou Qualis B5 na área de
Química

2,0 pts por
artigo

5- Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em
periódico com classificação Qualis C na área de Química

1,5 pts por
artigo

6- Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em
periódico com classificação Não Qualis na área de Química

0,5 pt por
artigo

7- Artigo publicado em anais de evento científico internacional 1,0 pt por
artigo

8- Artigo publicado em anais de evento científico nacional 0,5 pt por
artigo

9- Resumo publicado em anais de evento cientifico internacional 0,2 pt por
resumo

10- Resumo publicado em anais de evento cientifico nacional 0,1 pt por
resumo

11- Coordenação de evento científico internacional 5,0 pts por
evento

12- Coordenação de evento científico nacional 4,0 pts por
evento

13- Coordenação de evento científico regional 2,0 pts por
evento

14- Participação em comissão organizadora de evento
científico internacional

2,0 pts por
evento

15- Participação em comissão organizadora de evento
científico nacional

1,5 pts por
evento

16- Participação em comissão organizadora de evento
científico regional

1,0 pts por
evento

17- Palestra, conferência proferida ou membro de mesa
redonda em evento científico internacional

2,0 pts por
evento

18- Palestra, conferência proferida ou membro de mesa
redonda em evento científico nacional

1,5 pts por
evento

19- Palestra, conferência proferida ou membro de mesa
redonda em evento científico regional

1,0 pts por
evento
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20- Bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ) ou Bolsista
de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e
Extensão Inovadora (DTI) do CNPq no momento

6,0 pts

21- Coordenação de projeto científico ou de extensão
aprovado por agência de fomento à pesquisa

4,0 pts por
projeto

22- Membro colaborador de projeto científico ou de extensão
aprovado por agência de fomento à pesquisa

0,5 pts por
projeto

23- Projeto de Pós-doutorado financiado por agência de
fomento à pesquisa

2,0 pts por
ano

24- Bolsista de iniciação científica 1,0 pts por
ano

25- Editor chefe de revista científica indexada no ISI 4,0 pts por
ano

26- Editor chefe de revista científica não indexada no ISI 2,0 pt por
ano

27- Membro do corpo editorial de revista científica indexada
no ISI

1,0 pt por
ano

28- Membro do corpo editorial de revista científica não
indexada no ISI

0,3 pt por
ano

29- Autoria de livro 5,0 pts por
livro

30- Organizador/editor de livro 3,0 pts por
livro

31- Autoria de capítulo de livro 2,5 pts por
capítulo

32- Tradução de livro 2,0 pts por
livro

33- Tradução de capítulo de livro 0,5 pt por
capítulo

34- Orientação de tese de doutorado defendida e aprovada 4,0 pts por
tese

35- Co-orientação de tese de doutorado defendida e
aprovada

2,0 pts por
tese

36- Orientação de dissertação de mestrado defendida e
aprovada

3,0 pts por
dissertação

37- Co-orientação de dissertação de mestrado defendida e
aprovada

1,5 pts por
dissertação

38- Orientação de bolsista de iniciação científica em projeto
aprovado por IES ou instituições de pesquisa

1,0 pts por
orientação

39- Patentes e licenças com certificados emitidos por
autoridade competente

4,0 pts por
registro

40- Pedido de patente ou de licença com número de
protocolo emitido por autoridade competente

1,0 pt por
pedido

41- Registro de software com certificado emitido por
autoridade competente

3,0 pts por
registro
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42- Pedido de registro de software com número de protocolo
emitido por autoridade competente

0,5 pts por
pedido

43- Assessoria, consultorias, perícia ou auditoria científica,
técnica e/ou administrativa certificadas por autoridade
competente

0,5 pt por
assessoria

Soma Absoluta 1 -

Soma 1 * -

ATIVIDADES DE ENSINO (máximo 3,0 pontos) Pontuação
por ítem

Pontuação
obtida

1- Atividade de magistério no ensino fundamental e médio 0,3 pt por
semestre

2- Atividade de magistério superior na graduação 1,5 pts por
semestre

3- Atividade docente em pós-graduação Lato sensu
1,0 pt para
cada 15
horas

4- Atividade docente em pós-graduação Stricto sensu
2,0 pts para
cada 15
horas

5- Curso ministrado em evento científico ou de extensão 0,5 pt por
curso

6- Monitoria em curso de graduação 0,2 pt por
semestre

7- Orientação e/ou supervisão de estágios curriculares ou de
interesse curricular

1,5 pts por
semestre

8- Tutor orientador de grupo PET (Programa de Educação
Tutorial)

1,0 pt por
semestre

9- Orientação de monografia em cursos de especialização ou
aperfeiçoamento

1,0 pt por
orientação

10- Co-orientação de monografia em cursos de
especialização ou aperfeiçoamento

0,5 pt por
orientação

11- Orientação de trabalho de conclusão de curso de
graduação

0,5 pt por
orientação

12- Co-orientação de trabalho de conclusão de curso de
graduação

0,3 pt por
orientação

Soma Absoluta 2 -

Soma 2 ** -
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ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OUTRAS (máximo 1
ponto)

Pontuação
por ítem

Pontuação
obtida

1- Coordenador de curso de pós-graduação Stricto-sensu 3,0 pts por
ano

2- Coordenador de curso de pós-graduação Lato-sensu 2,0 pts por
ano

3- Coordenador de curso de graduação 2,0 pts por
ano

4- Chefe de unidade acadêmica ou equivalente 2,0 pts por
ano

5- Membro de conselho universitário, órgãos colegiados e
comissões permanentes

0,3 pt por
comissão

6- Participação em comissões vinculadas a pesquisa (CNPq,
FAP´s, comissões internas ou comitês de ética internos) nos
últimos 2 anos

1,0 pt por
ano

6- Participação em banca examinadora de defesa de tese de
Doutorado, exceto orientador e co-orientador

2,0 pts por
banca

7- Participação em banca examinadora de defesa de
dissertação de Mestrado, exceto orientador e co-orientador

1,5 pts por
banca

8- Participação em banca examinadora de defesa de
monografia, Latu sensu, exame de qualificação e trabalho de
conclusão de curso de Graduação, exceto orientador e co-
orientador

1,0 pt por
banca

Soma Absoluta 3 -

Soma 3 *** -

Total (Soma 1 + Soma 2 + Soma 3) 10,0
pontos


