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ANEXO 6 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE (fase eliminatória) 

Ítem Descrição Pontuação/ 
Produto 

Pontuação 
 

Experiência 
profissional 

de 
relevância 

para o 
Doutorado 

Consultoria/Auditoria Ambiental ou Experiência 
Profissional na área Ambiental 160 h/cada 

5 (máx. 20)  

Ensino - Nível Superior (para cada 15 h-aula) 5 (máx. 10)  
Partic. Projetos de Pesquisa  10 (máx. 20)  
Iniciação Científica concluída 10/ano (máx. 20)  
Bolsista de Nível Superior  10/ano (máx. 20)  

Autoria  
Em  

Publicações 
Técnico-cie

ntíficas 
 

Resumo em congresso  05 (máx. 05)  
Artigo compl. congresso nacional 10 (máx. 10)  
Artigo compl. congresso internacional 15 (máx. 15)  
Artigo compl. periódico no mínimo B5 (maior 
Qualis CAPES), Cap. Livro (mín. 10 pág.) ISBN 

20 (máx. 20)  

Artigo compl. periódico no mínimo A1, A2, B1 
(maior Qualis CAPES), Patente Depositada 

30 (máx. 30)  

Livro (mín. 50 pág.) com ISBN 20 (máx. 20)  
                                                             Pontuação Mínima para Classificação:          60 

 

No caso de originais: Entregar cópia a ser atestada “Confere com o Original”): 
 
1. Consultoria e/o experiência profissional: Cópia da ART, Carteira Assinada, ou Cópia do Contrato, etc.; 
2. Atividade de Ensino: Declaração do professor responsável pela disciplina ou do coordenador do curso; 
3. Participação em Projeto de Pesquisa: Carta do coordenador do projeto; 
4. Iniciação Científica – Comprovação de recebimento de bolsa de agência de fomento e para voluntários,               

comprovação da entrega de relatório ou participação na Semana de Iniciação Científica da IES; 
5. Bolsista de Nível Superior – Comprovação de recebimento da bolsa da agência de fomento; 
6. Autoria em publicações técnico-científicas:  

● No caso de publicações em periódicos indexados disponibilizados online, cópia da primeira página do              
artigo. Se não estiver disponibilizado online, tal página deverá ser acompanhada da página do              
periódico com dados como ISSN, Editora, Corpo Editorial. Se o artigo não foi ainda publicado, mas                
foi aceito, apresentar correspondência eletrônica oficial do Editor do Periódico, com aceite; 

● No caso de artigos em congresso, apresentar 1ª página do artigo acompanhado do site do               
congresso. Se o congresso não estiver disponibilizado online, entregar documento com dados do             
evento (ano, cidade, instituição organizadora, etc.). Declaração de participação no evento não serão             
suficientes. 

● Capítulo de Livros: entregar cópia da 1ª página do capítulo e da página com ficha catalográfica do                 
livro; 

● No caso de Livros, entregar cópia da ficha catalográfica do livro. 


