
ANEXO VII – EDITAL 10/2019 – PPGEM 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

Grupo I - Títulos1  Peso (P1): 2,5 Grupo II - Experiência 

Profissional na Área de 

Manufatura (últimos 3 

anos) 

Peso (P2) 3,5 

Graduação na área indicada no 

CAMPO “Perfil do 

Candidato(a)” do ANEXO I  

10 Direção ou gerência 10 pontos por 

ano no cargo 

Supervisão ou liderança de 

equipes 

6 pontos por ano 

no cargo 

Engenheiro(a) 5 pontos por ano 

no cargo 

Técnico de processos, 

analistas e projetistas 

3 pontos por ano 

no cargo 

Outros Bacharelados, 

Licenciaturas e Tecnólogos 

não listados anteriormente, 

mas que se relacionem às 

linhas de pesquisa do 

Programa. 

5 Estagiário(a) ou operador (a) 1 ponto por ano 

no cargo 

Certificado de Especialização 

na área de manufatura 
12 

Certificado de 

Aperfeiçoamento na área de 

manufatura (mínimo 30h) 

3 Grupo IV -Produção 

Científica, Técnica e 

Méritos Profissionais 

na Área de Manufatura 

Peso (P4) 2,5 

Disciplinas cursadas no 

PPGEM na condição de aluno 

externo 

3 pontos por 

disciplina  

Grupo III - 

Participação em 

Projetos de Pesquisa 

nos últimos 3 anos 

Peso (P3) 1,5 Artigo em Periódico indexado 20 por artigo 

Coordenador 10 pontos por ano Artigo em Periódico não 

indexado 

10 por artigo 

Integrante (Engenheiro(a)) 5 pontos por ano Trabalho em Congresso, 

Simpósios, Seminários e 

similares com resumo 

Publicado. 

4 por artigo 

Iniciação Científica 

(Graduando(a)) 

3 pontos por ano Artigo em revista de 

divulgação 

5 por artigo 

 Registro de patente  35 por registro 

 Programa de computador 

registrado 

10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Diplomas da graduação devem ser reconhecidos pelo MEC 



O cálculo das notas por candidato(a) será relativo aos demais inscritos para um mesmo 

grupo de pesquisa, conforme o seguinte procedimento: 

i) Efetua-se o somatório dos pontos para cada candidato em cada um dos 

grupos de atividades (SGI); 

ii) Determina-se o número máximo de pontos no grupo (MI), o qual 

corresponde à quantidade de pontos do candidato melhor avaliado; 

iii) A nota do candidato em cada um dos grupos (NCI) será obtida pela 

expressão: 

 

𝑁𝐶𝐼 =  
𝑆𝐺𝐼

𝑀𝐼
 

 

 

iv) A nota final por candidato (NF) será determinada pela fórmula abaixo, a qual 

leva em consideração o peso (PI) em cada um dos quatro grupos de 

atividades. 

 

𝑁𝐹 =  ∑ 𝑁𝐶𝐼𝑃𝐼

4

𝐼=1

 

 

 

 

 


