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ANEXO II (Edital PPGBN 35/2022) 

PREVISÃO DE PONTUAÇÃO PARA ATIVIDADES NA ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

NATUREZA DA ATIVIDADE ITEM PONTUAÇÃO 

Produção científica nos últimos 

cinco anos (até 100 pontos) 

Artigo publicado em perió-

dico Qualis A1 

10 pontos/ artigo 

 
Artigo publicado em perió-

dico Qualis A2 

7,5 pontos/ artigo 

 
Artigo publicado em perió-

dico Qualis B1 

5,5 pontos/ artigo 

 
Artigo publicado em perió-

dico Qualis B2 

4 pontos/ artigo 

 
Artigo publicado em perió-

dico Qualis B3 

3 pontos/ artigo 

 
Artigo publicado em perió-

dico Qualis B4 

2,5 pontos/ artigo 

 
Artigo publicado em perió-

dico Qualis B5 

2 pontos/ artigo 

 
Artigo publicado em perió-

dico Qualis C 

1 ponto/ artigo 

 
Livro com ISBN publicado 

na área de Biodiversidade 

10 pontos/ artigo 

 
Capítulo de livro com ISBN 

publicado na área de Biodi-

versidade 

5 pontos/ artigo 

Orientações concluídas (nos Orientador(a) principal de 10 pontos/ orientação 
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últimos cinco anos) dissertações ou teses em 

programas de pós-

graduação stricto sensu 

 
Coorientador(a) de disserta-

ções ou teses em programas 

de pós-graduação stricto 

sensu 

5 pontos/ coorientação 

 
Orientador(a) principal de 

monografias, trabalhos de 

conclusão de curso ou inici-

ação científica em cursos de 

graduação 

5 pontos/ orientação 

 
Coorientador(a) de mono-

grafias, trabalhos de conclu-

são de curso ou iniciação 

científica em cursos de gra-

duação 

2,5 pontos/ coorientação 

Atividades de ensino em Insti-

tuições de Ensino Superior (ex-

cetuadas aquelas ofertadas du-

rante estágio em docência no 

mestrado e/ou doutorado) (nos 

últimos cinco anos) 

Disciplina da área de Biodi-

versidade ministrada em 

Programas de Pós-

Graduação stricto sensu 

5 pontos/ disciplina de 60 

horas (as frações serão 

contabilizadas, com arre-

dondamento em uma ca-

sa) 

 
Disciplina da área de Biodi-

versidade ministrada em 

cursos de graduação 

3 pontos/ disciplina de 60 

horas (as frações serão 

contabilizadas, com arre-

dondamento em uma ca-

sa) 

 
Disciplina da área de Biodi-

versidade ministrada em 

Programas de Pós-

Graduação lato sensu 

2 pontos/ disciplina de 60 

horas (as frações serão 

contabilizadas, com arre-

dondamento em uma ca-

sa) 

 

mailto:secretaria.ppgbn@unila.edu.br

