
 

Tabela I: Critérios de pontuação para o candidato ao Mestrado – 2ª. Fase  

 

Peso Mestrado 4,0 (Conforme o edital, o peso final será 4,0 para a média final desta fase) 

Item Critérios de Análise e Julgamento Pontuação 

1 

Histórico escolar da graduação Tempo para a 

conclusão do curso de graduação em relação 

ao tempo previsto 

Pontuação de 0,5 a 3,0 (pontuação máxima 

3,0) 

2 

Artigos publicados em revista da área de 

Multidisciplinar/Materiais indexadas da CAPES 

(consultar Tabela III) 

Pontuação total obtida em artigos segundo o 

quantitativo da produção e o peso dado a cada 

artigo segundo a Tabela III (pontuação máxima 

3,0) 

3 
Apresentação de trabalho em congressos 

(documentados) 

0,5 cada (pontuação máxima 2,0) 

4 
Experiência didática no ensino superior e em 

empresa em P&D 

0,5 ponto (máximo 1,0) 

5 

Realização de Iniciação Científica (declaração 

de agências de fomento e/ou Pró-reitoria de 

Pesquisa da Instituição) 

0,5 ponto (máximo 1,0) 

 

Obs: todos esses documentos devem ser anexados ao Curriculum, conforme edital. 

 

 

 

 

Tabela III: Pontuação dada a cada artigo publicado/aceito do candidato segundo os extratos Qualis da área da 

Multidisciplinar/Materiais da CAPES ano base 2015. 

 

Qualis da Produção Pontuação por artigo publicado/aceito 

A1 1.0 

A2 0.85 

B1 0.70 

B2 0.40 

B3 0.20 

B4 0.10 

B5 0.05 

 

Obs: serão avaliados apenas os artigos que estiverem documentados, conforme já descrito no edital. 



 

Tabela II: Critérios de pontuação para o candidato ao Doutorado – 2ª. Fase  

 

Peso Doutorado 4,0 (Conforme o edital, o peso final será 4,0 para a média final desta fase) 

Item Critérios de Análise e Julgamento Pontuação 

1 Histórico escolar do mestrado Pontuação de 0,1a 0,5 (pontuação máxima 

0,5) 

2 Tempo para a conclusão do curso de mestrado 

em relação ao tempo previsto (24 meses) 

Pontuação de 0,5 a 1,0 (pontuação máxima 

1,0) 

3 Artigos publicados em revista da área de 

Multidisciplinar/Materiais indexadas da CAPES 

(consultar Tabela III) 

Pontuação total obtida em artigos segundo o 

quantitativo da produção e o peso dado a cada 

artigo segundo a Tabela III (pontuação máxima 

4,0) 

4 Apresentação de trabalho em congressos 

(documentados) 

0,5 cada (pontuação máxima 2,0) 

5 Experiência didática no ensino superior e em 

empresa em P&D 

1,0 ponto (máximo 2,0) 

6 Realização de Iniciação Científica (declaração 

de agências de fomento e/ou Pró-reitoria de 

Pesquisa da Instituição) 

0,1 a 0,5 ponto (max. 0,5) 

 

Obs: todos esses documentos devem ser anexados ao Curriculum, conforme edital. 

 

 

Tabela III: Pontuação dada a cada artigo publicado/aceito do candidato segundo os extratos Qualis da área da 

Multidisciplinar/Materiais da CAPES ano base 2015. 

 

Qualis da Produção Pontuação por artigo publicado/aceito 

A1 1.0 

A2 0.85 

B1 0.70 

B2 0.40 

B3 0.20 

B4 0.10 

B5 0.05 

 

Obs: serão avaliados apenas os artigos que estiverem documentados, conforme já descrito no edital. 

 


