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Esclarecimento sobre os critérios a serem utilizados em cada item de pontuação, bem como a 
fórmula de cálculo da nota do currículo. 
 
 
Em cada grupo (G), a partir das variáveis de Pontuação (P) e Quantidade (Q) e respeitado os 
critérios de pontuação descritos para cada item, a nota será calculada da seguinte forma: 

Fórmula do Grupo 1: 

     Nota G1 = ∑ Qi x Pi 

          Se Nota G1 for maior que 10, manter a nota 10. 

Fórmula do Grupo 2: 

     Nota G2 = ∑ Qi x Pi 

          Se Nota G2 for maior que 10, manter a nota 10. 

Fórmula do Grupo 3:  

     Nota G3 = ∑ Qi x Pi 

          Se Nota G3 for maior que 10, manter a nota 10. 

Fórmula do Grupo 4: 

     Nota G4 = ∑ Qi x Pi 

           Se Nota G4 for maior que 10, manter a nota 10. 

Fórmula do Grupo 5: 

     Nota G5 = ∑ Qi x Pi 

          Se Nota G5 for maior que 10, manter a nota 10.  

 

A nota (N) referente ao currículo será calculada levando em conta os pesos de cada grupo, 
conforme a seguinte fórmula: 

  G1 x 3,0 + G2 x 1,0 + G3 x 2,0 + G4 x 1,0 + G5 x 3,0           
N =      _________________________________________    
                                                      10,0 
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Grupo 01 – ATIVIDADES DE ENSINO Pontuação Quantidade Págs. 
Disciplina ministrada em curso de graduação em IES 
(Instituição de Ensino Superior)(1,0 ponto por disciplina) 1,0   

Curso de extensão ministrado em IES(0,5 ponto por 
curso) 0,5   

Minicurso ministrado em evento de natureza acadêmico-
científica(0,5 ponto por minicurso) 0,5   

Monitoria em disciplina de graduação em IES(0,5 ponto 
por semestre) 0,5   

Bolsista/voluntário de Iniciação à Docência em IES(0,5 
ponto por semestre) 0,5   

(Co) orientação concluída de TCC (trabalho de conclusão 
de curso) em IES(1,0 ponto por semestre) 0,5   

Orientação concluída de TCC em IES(1,0 ponto por 
semestre) 1,0   

Membro de banca examinadora de TCC em IES(0,5 
ponto por banca) 0,5   

Membro de banca de avaliação de estágio em IES(0,5 
ponto por banca) 0,5   

Limite máximo de pontos deste grupo: 10,0 Peso deste grupo: 3,0 

 
 
Grupo 02 – ATIVIDADES DE PESQUISA Pontuação Quantidade Págs. 

Membro de grupo de pesquisa em IES (registrado no 
diretório do CNPq) (0,5 ponto por ano de participação) 0,5   

Bolsista ou voluntário de Iniciação Científica em IES(1,5 
ponto por semestre) 1,5   

Voluntário (PVA) ou colaborador em projeto de pesquisa 
em IES(1,0 ponto por semestre) 1,0   

Limite máximo de pontos deste grupo: 10,0 Peso deste grupo: 1,0 

 
 
Grupo 03 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA Pontuação Quantidade Págs. 

Resumo publicado em evento de natureza acadêmico-
científica(1,5 ponto por resumo) 1,5   

Artigo completo publicado em evento de natureza 
acadêmico-científica(2,0 pontos por artigo) 2,0   

Artigo publicado em periódico científico(3,0 pontos por 
artigo) 3,0   

Capítulo de livro (de natureza acadêmico-científica) 
publicado(2,0 pontos por capítulo) 2,0   

Livro completo (de natureza acadêmico-científica) 
publicado(2,5 pontos por livro) 2,5   

Apresentação de trabalho em evento (de natureza 
acadêmico-científica)(1,0 ponto por apresentação) 1,0   

Participação em evento (de natureza acadêmico-
científica) sem apresentar trabalho(0,5 ponto por 
participação) 

0,5   

Limite máximo de pontos deste grupo: 10,0 Peso deste grupo: 2,0 
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Grupo 04 – ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO  Pontuação Quantidade Págs. 

Curso de especialização concluído (mínimo de 360 h) (1,5 
ponto por curso) 1,5   

Curso de extensão concluído em IES (com frequência e 
aproveitamento) (0,5 ponto cada 30 horas) 0,5   

Limite máximo de pontos deste grupo: 10,0 Peso deste grupo: 1,0 

 
 
Grupo 05 – PRODUÇÃO TÉCNICA* Pontuação Quantidade Págs. 
Assessoria e consultoria(1,0 ponto a cada 40 horas de 
assessoria ou consultoria) (máximo 1 por ano) 1,0   

Extensão tecnológica(1,0 a cada dez horas) (máximo de 1 
por ano) 1,0   

Produtos(2,0 pontos por unidade) (máximo de 1 por ano) 2,0   
Processos e técnicas(1,0 ponto por unidade) (máximo de 
1 por ano) 1,0   

Trabalhos técnicos(0,5 ponto a cada 40 horas de 
trabalhos técnicos) (máximo 1 por ano) 0,5   

Cartas, mapas e similares(1,0 ponto por unidade) 1,0   
Curso de curta duração ministrado(1,0 ponto a cada 10 
horas) (máximo 1 por ano) 1,0   

Desenvolvimento de material didático ou instrucional(2,0 
pontos por unidade) (máximo de 1 por ano) 2,0   

Editoração(1,0 ponto por unidade) (máximo de 1 por ano 1,0   

Maquete(1,0 ponto por unidade) (máximo de 1 por ano) 1,0   
Entrevistas e mesas redondas(1,0 ponto por unidade) 
(máximo de 1 por ano) 1,0   

Relatório de pesquisa(2,0 pontos por unidade) (máximo 
de 1 por ano) 2,0   

Limite máximo de pontos deste grupo: 10,0 Peso deste grupo: 3,0 

*comprovações via declarações/certificados assinadas por clientes/contratantes  
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