ANEXO V
TABELA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE – DOUTORADO

A – TITULAÇÃO (PESO 2,5)
Cursos: Indicar curso, Instituição, Período.

Pontuação Máxima

Média do Histórico Escolar do Mestrado

Equivalente à Média do Histórico

Mestrado concluído (ou a ser concluído) em até 24
meses

2,0 pontos

Especialização na área do Programa (360 h)
Especialização em outras áreas (360 h)
Aperfeiçoamento

2,0 por Especialização concluída
1,5 por Especialização concluída
0,5 para cada 180 h

Observações importantes: 1. No caso de não haver nota nas disciplinas cursadas, aplicar a seguinte
pontuação para os conceitos recebidos: A = 9,5; B = 8,5; e C = 7,5; 2. Mestrado concluído (ou a ser
concluído) em 24 meses até a data da matrícula; 3. Minicursos: somar as cargas horárias e fazer uma
fração para o(s) curso(s) de Aperfeiçoamento.

B - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 0,5)
Atividade: Indicar período, local, função,
envolvimento, etc.
Professor de ensino fundamental

1,0 por semestre

Professor de ensino médio na área do Programa
Professor de terceiro grau na área do Programa
Professor de terceiro grau de áreas afins

1,5 por semestre
2,0 por semestre
1,5 por semestre

Monitoria na Graduação
Atuação profissional na área do Programa ou em áreas
afins (pesquisador, fiscal, perito, etc.)
Consultor efetivo em projetos de pesquisa, ensino e
Consultoria
Outras atividades (técnico em pesquisa, assistente de
laboratório, etc.)
Atividades desenvolvidas sem vínculo empregatício
(instrutor, consultor temporário, etc.)

1,0 por semestre

Pontuação Máxima

1,0 por semestre
1,0 por semestre
0,5 por semestre
0,5 por semestre

C – ATIVIDADE DE PESQUISA (PESO 2,0)
Atividade: Indicar local, projeto, período, orientação,
Pontuação Máxima
envolvimento, etc.
Estágio voluntário, mínimo 120 horas
1,0 por cada 1200 horas
PIBIC ou similar, incluindo PET e Iniciação à Docência 1,0 por ano de bolsa
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Participação em projeto de pesquisa aprovado por
instâncias pertinentes

1,0 por ano de bolsa
1,0 por participação

D - PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 4,0)
Trabalho produzido: Indicar periódico/evento, local,
título, autores, número de páginas, etc.

Pontuação Máxima

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de
0,1
Estudantes
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
0,2
profissionais locais/regionais
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Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
profissionais nacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de
congresso nacional
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
Internacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de
congresso internacional

Publicação em revista nacional/internacional inclusa
no Qualis/CAPES

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

0,5
1,0
1,0
1,0
Qualis A da Área Geografia – Máximo
10,0 por artigo
Qualis B1 a B3 da Área Geografia –
Máximo 9,0 por artigo
Qualis B4 a B5 da Área Geografia –
Máximo 7,0 por artigo
Qualis C da Área Geografia – Máximo
2,0 por artigo
1,0
3,0

Publicação de capítulos de livros
2,0
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos) 1,0
Patente com registro de depósito
3,0
Observação: 1. Para comprovação do “Qualis” deverá vir anexo à primeira página do artigo o espelho
do
“Qualis”
vigente
da
Revista/Periódico
disponível
na
Plataforma
Sucupira
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsulta
GeralPeriodicos.jsf). Só serão pontuados os artigos acompanhados deste espelho. 2. Publicações em
revistas avaliadas pelo JCR com fator de impacto equivalente a classificação “Qualis” acima terão
pontuação similar. 3. Artigos com carta de aceite para publicação serão considerados publicados.

E – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PESO 1,0)
Trabalho produzido: Indicar evento, curso, duração,
etc.
Participação em congressos e simpósios sem
apresentação de trabalho
Minicurso (mínimo 12h), como aluno
Minicurso (mínimo 8h), como facilitador
Participação em cursos com média duração (min. 40h)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de
extensão locais, minicursos.
Participação em atividades de campo (ex.: expedições
científicas, levantamentos faunísticos)
Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de
curso e/ou Mestrado Stritu sensu
Comissão organizadora eventos científicos/extensão
(Feiras de Ciências, Congressos etc.)
Projeto de Extensão (bolsista ou voluntária)

Pontuação Máxima
0,2 por participação
0,5 por cada 12h
0,5 por cada 8h
1,0 por cada 40h
1,0 por evento
0,2 por atividade
1,0 por banca
0,5 por comissão
1,0 por projeto
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