ANEXO 4
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA (PPGQ)

Critérios para Análise e Pontuação de
Curriculum Vitae para Alunos
Ingressantes no PPGQ/UFPR

Nome do Candidato: _____________________________Data da entrega dos documentos:_____________

ITEM

Pontuação recomendada

1. FORMAÇÃO EDUCACIONAL E TÍTULOS
Dissertação de mestrado defendida (se pertinente)
Em química ou áreas afins
Em outras áreas
Curso de especialização em química ou áreas afins (carga horária ≥ 180 h)
Cursos extracurriculares em química ou áreas afins
2. ATIVIDADES CIENTÍFICAS
Atividades de iniciação científica ou tecnológica (remunerada ou não
remunerada) e Programa PET (apresentar documento comprobatório especificando a
carga horária e o período, por exemplo: termo de compromisso, declaração da Instituição,
declaração do orientador)

Participação em programa de monitoria, extensão e voluntariado
acadêmico, ou iniciação científica júnior (apresentar documento comprobatório
especificando a carga horária e o período, por exemplo: termo de compromisso,
declaração da Instituição, declaração do orientador)

Artigos completos publicados ou aceitos, segundo Qualis Química: A1
:
A2
B1
B2
B3
B4
B5
C
Artigos completos publicados ou aceitos, segundo Qualis de outras áreas, A1
a B3 (sem Qualis Química)
Patentes concedidas e software registrado em química ou áreas afins
Patentes depositadas em química ou áreas afins
Capítulos de livro editados (com ISBN)
Trabalhos apresentados na forma oral pelo candidato em congressos
internacionais (*)
Trabalhos de autoria ou co-autoria do candidato apresentados na forma oral
em congressos internacionais (*)
Trabalhos apresentados na forma oral em congressos regionais ou nacionais
(*)
Trabalhos apresentados pelo candidato na forma oral em eventos de
iniciação científica (por ex EVINCI) (*)
Trabalhos apresentados pelo candidato na forma oral em eventos locais (*)
Trabalhos apresentados na forma de painel em congressos regionais,
nacionais e internacionais (*)
Trabalhos apresentados na forma de painel em congressos locais (*)
Prêmios acadêmicos
3. ATIVIDADES PROFISSIONAIS EM QUÍMICA E ÁREAS AFINS (Até 2 pontos)
Docência em química em ensino superior (apresentar documento comprobatório
que especifique carga horária e período)

Atividades profissionais na área de química com registro em carteira
profissional ou com documento do empregador que especifique a carga horária
e o período (por ex. estágio profissional não obrigatório, bolsas DTI, etc)
Orientações acadêmicas na graduação
Participações em bancas e comissões julgadoras

Pontuação
estimada

Página

4 pontos
3 pontos
1 ponto
0,01 ponto/hora
(até 1 ponto)

1 ponto/ano
(mínimo 20 h/semana)
(até 4 pontos)
0,5 ponto/ano letivo
(mínimo 12 h/semana)
(até 2 pontos)
4,0 pontos/cada
3,5 pontos/cada
3,0 pontos/cada
2,5 ponto/cada
2,0 ponto/cada
1,5 ponto/cada
1,0 ponto/cada
0,5 ponto/cada
0,5 ponto/cada
3 pontos/cada
0,5 ponto/cada
2 pontos/cada
0,7 ponto/cada
0,5 ponto/cada
0,3 ponto/cada
0,1 ponto/cada
0,15 ponto/cada
0,2 ponto/cada
(máximo 1,2 pontos)
0,1 ponto/cada
0,2 ponto/cada

1 ponto/ano
(mínimo 20 h/semana)
1 ponto/ano (para 40
h/semana)
Máximo 0,25 ponto
Máximo 0,25 ponto

PONTUAÇÃO TOTAL

*

Trabalhos científicos apresentados na forma de painel e oral (pelo candidato ou por outro autor) não serão
bipontuados. Nesses casos, será considerada a pontuação mais alta

