
ANEXO V 

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO

Para análise pela Comissão de Seleção do PPGBN

Considera-se a pontuação no somatório total das atividades até um máximo de 10 pontos

Candidato (a)

Pontuaçã

o por

unidade

Pontuaç

ão

máxima

no item

Pontos

comprov

ados

Formação complementar/produção

acadêmica*

Até oito anos atrás (2015 até o presente 

Em hipótese alguma haverá dupla

pontuação de uma mesma atividade

a) Participação em Projeto de Iniciação Científica

Institucional, concluído
1,0 2,0

b) Participação em Programa de Monitoria

Institucional, por semestre letivo
0,5 2,0

c) Participação em Projeto Institucional de

Extensão, na área de Ciências Biológicas no

mínimo um ano letivo

1,0 2,0

d) Cursos de formação complementar, de no

mínimo 8 horas, em temas relacionados à atuação

na área de Ciências Biológicas

0,1 0,6

e) Atuação profissional na área de Ciências

Biológicas; pontos por semestre de atuação ou

projeto de consultoria ou assessoria

0,5 2,0

f) Autoria de livro sobre assunto relacionado à

área de Ciências Biológicas, publicado em

editora com corpo editorial e com ISBN
4,0 6,0

g) Organização de livro sobre assunto

relacionado à área de Ciências Biológicas,

1,0 2,0
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publicado em editora com corpo editorial e com

ISBN

h) Autoria de capítulo de livro sobre assunto

relacionado à área de Ciências Biológicas,

publicado em editora com corpo editorial e com

ISBN

1,5 3,0

i) Tradução de livro sobre assunto relacionado à

área de Ciências Biológicas, publicado em

editora com corpo editorial e com ISBN

1,5 3,0

 Artigo completo publicado ou aceito para

publicação em periódicos científicos na área de

conhecimento de Ciências Biológicas,

classificado no Estrato do Qualis  CAPES na área

de Biodiversidade (conforme relação a seguir)

j.1 Artigo A1 10,0 10,0

j.2 Artigo A2 5,0 10,0

j.3 Artigo B1 3,0 10,0

j.4 Artigo B2 2,0 10,0

j.5 Artigo B3 1,5 6,0

j.6 Artigo B4, B5, C e não indexados 1,0 5,0

k) Trabalho científico apresentado em congresso

e publicado na íntegra, ou como resumo

expandido, em anais de Congresso na área de

Ciências Biológicas

0,6 4,0

l) Trabalho científico apresentado em congresso

com resumo simplificado publicado em anais ou

em revistas especializadas na área de Ciências

Biológicas

0,3 1,8
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m) Participação em eventos científicos na área de

Ciências Biológicas ou área afins (evento com

carga horária mínima de 20 horas) 

0,1 0,1

n) Participação em Programa de Mobilidade

Acadêmica, certificado pela Instituição de

origem (por semestre) 

0,5 2,0

o) Apresentação oral de trabalho científico em

congresso na área de Ciências Biológicas
0,6 2,0

p) Participação em comissão organizadora de

evento científico na área de Ciências Biológicas

(evento com carga horária mínima de 20 horas)

0,5 2,0

q) Monitoria em evento científico na área de

Ciências Biológicas (evento com carga horária

mínima de 20 horas) 

0,2 1,0

r) Apresentação de palestra na área de Ciências

Biológicas ou áreas afins, certificado pela

instituição promotora do evento

0,8 4,0

s) Coordenação ou participação de projeto de

pesquisa, certificado por Instituição de Ensino

(exceto projetos pontuados como Iniciação

Cientifica 

0,2 0,8

Total de pontos (até no máximo de 10 pontos)

*Para  efeitos  de  pontuação  na  produção  em artigos  será considerada  área  de  curso
definida  pela  CAPES:  Biodiversidade,  para  o  último  período  disponível  em
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis>
A classificação das outras produções fica a critério da banca avaliadora. 
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