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Tabela de pontuação para o Edital 02/2021. 

Observações: 
 
1) A/O candidata/o deverá apresentar esta Tabela de Pontuação preenchida sem efetuar alterações em sua 
estrutura, forma ou conteúdo; 
 
2) Caberá a/ao candidata/o apresentar todos os documentos comprobatórios para pontuação de cada item; 
 
3) Caberá a/ao candidata/o indicar em todos os documentos comprobatórios a sua correspondência para cada 
item da tabela de pontuação;  
 
4) Serão considerados apenas os pontos indicados pela/o candidata/o; e 
 

5) A pontuação deve considerar a produção e as atividades dos últimos 5 anos, delimitados pela data de 

publicação do Edital 02/2021. 
 

  
Indicadores 

 
Pontuação 

 
Pontuação máxima 

indicada pela/o 
candidata/o 

 
1 Artigo técnico-científico publicado em 

periódico Qualis A1 
150 pontos  

2 Artigo técnico-científico publicado em 
periódico Qualis A2 

135 pontos  

3 Artigo técnico-científico publicado em 
periódico Qualis B1 

120 pontos  

4 Artigo técnico-científico publicado em 
periódico Qualis B2 

105 pontos  

5 Artigo técnico-científico publicado em 
periódico Qualis B3 

90 pontos  

6 Artigo técnico-científico publicado em 
periódico Qualis B4 

75 pontos  

7 Artigo técnico-científico publicado em 
periódico Qualis B5 

60 pontos  

8 Autoria de livro (com ISBN) publicado 
por editoras nacionais ou internacionais 
com Conselho Editorial 

180 pontos 
 

9 Autoria de livro publicado por editoras 
sem Conselho Editorial 

50 pontos  

10 Livro publicado como editor ou 
organizador (com ISBN) por editoras 
nacionais ou internacionais com 
Conselho Editorial 

 

100 pontos 

 

11 Livro publicado por editoras sem 
Conselho Editorial 

35 pontos 
 

12 Capítulo de livro (com ISBN) publicado 
por editoras nacionais ou internacionais 
com Conselho Editorial 

 

70 pontos 

 

13 Capítulo de livro publicado por editoras 
sem Conselho Editorial 

25 pontos 
 

14 Trabalho completo publicado em anais 
de eventos (revisão por pares) Eventos 
internacionais 

 

30 pontos 

 



 

15 Trabalho completo publicado em anais 
de eventos (revisão por pares) Eventos 
nacionais 

 

20 pontos 

 

16 Trabalho completo publicado em anais de 
eventos – Eventos internacionais 

30 pontos  

17 Trabalho completo publicado em anais 
de eventos – Eventos nacionais 

20 pontos 
 

18 Trabalho completo publicado em anais 
de eventos – Eventos regionais 

10 pontos 
 

19 Resumo em anais de reunião científica - 
Eventos internacionais 

5 pontos 
 

20 Resumo em anais de reunião científica - 
Eventos nacionais 

3 pontos 
 

21 Resumo em anais de reunião científica - 
Eventos regionais 

1 ponto 
 

22 Resenha acadêmica publicada em 
periódicos 

15 pontos 
 

23 Artigo publicado em jornal/revista de 
notícias 

10 pontos 
 

24 Entrevista, mesa redonda, programa e 
comentário na mídia 

5 pontos 
 

25 Restauração de obras de comprovado 
valor histórico, artístico ou cultural. 

100 pontos 
 

26 Projeto de arquitetura, curadoria, design, 
engenharia, museografia, urbanismo, 
comunicação de interesse público que 
tenha resultado e/ou menção e/ou 
premiação em comprovado 
reconhecimento em nível nacional e/ou 
internacional. 

 

 
25 pontos/projeto  

(máximo 200 pontos) 

 

27 Membro de Projeto de Pesquisa ou 
extensão 

30 pontos/semestre 
 

28 Mini-cursos, oficinas, palestras 
ministradas e outras atividades de 
pesquisa ou extensão com 
reconhecimento institucional 

 
5 pontos/participação 

 

29 Participação em bancas como membro 
efetivo - Mestrado 

8 pontos/participação 
 

30 Participação em bancas como membro 
efetivo - TCC 

3 pontos/participação 
 

31 Participação em bancas como membro 
efetivo - Especialização 

5 pontos/participação  

32 Participação em atividades editoriais 
e/ou arbitragem de produção intelectual 
e/ou artística. 

 

3 pontos/atividade 

 

33 Participação de Projeto de Iniciação 
Científica 

120 pontos 
 

34 Participação no Programa de Educação 
Tutorial – PET 

90 pontos 
 

35 Monitoria de disciplina (Graduação) 25 pontos/semestre  

36 Aula teórica ou prática de disciplina 
ministrada em curso de graduação, pós- 
graduação lato sensu (não remunerado), 
stricto sensu 

 
7 pontos/semestre/crédito 

 

Total de pontos indicado pela/o candidata/o  

Total de pontos aceitos pela banca examinadora  
(preenchimento exclusivo da banca examinadora) 

 

Total de pontos válidos para a seleção  
(preenchimento exclusivo da banca examinadora) 

 

 


